
 

Campionato Xunta de Galicia de Tríatlon Sprint 2022 

TRIATLON CIDADE DE FERROL 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE PRAZAS: 
 
O Campionato galego de  Tríatlon  de Estrada 2022 a celebrar en Ferrol o 3 de setembro de 
2022, atenderá ao seguinte: 
 

- Disputaranse dúas carreiras separadas, unha masculina e outra feminina.  
Limitadas cada unha a 165 participantes. 

 
- A inscrición nas probas distribuirase do seguinte xeito, so para federados/as con 

licenza galega ou de clubs que posúan a mesma, e priorizando no primeiro prazo a 
federados/as con licenza  galega ou de clubs galegos que aboaran Dereitos de circuíto. 
 

a) Proba feminina.  
1.- Garántese a inscrición das invitadas polo  punto 5 do regulamento oficial de 
competición.    
-  Invitación por clasificación 2021- Procederase á inscrición da deportista e 
deberá  comunicarse, por parte do club,  a quen se outorgan antes do luns, 29 de 
agosto,  ás 23:59 h. ao email fegatri@hotmail.com 
 

CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLON FEMININO 
INVITACIÓNS POR 
CLASIFICACIÓN  

CIDADE DE LUGO FLUVIAL 3 

A.D. NAUTICO DE NARÓN 3 

AD TRIPENTA TERRAS DE LUGO 3 

T. INFORHOUSE SANTIAGO 2 

TRIATLON ARTEIXO 2 

TOTAL INVITACIÓNS 13+ (3) 

 
-Invitacións do punto 5.2d),  da dirección técnica deberán ser solicitadas antes do 
próximo xoves, 25 de agosto, ás 14:00 h.  

 
2.-  Deportistas que participasen na proba de circuíto disputada en Lugo o 3 de 
xullo e rematasen a mesma. 
3..- Deportistas que participasen na proba de circuíto disputada en Pontevedra o 
24 de xullo de 2022 e rematasen a mesma. 
4.- 1 invitación para cada club e/ou deportista independente que tivese aboado o 
circuíto 2022  (48) 
4.- O resto de prazas cubriranse por orde de inscrición (só deportistas con licenza 
galega e dereitos de circuíto aboados ) 
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b) Proba masculina.-  
1.- Garántese a inscrición dos invitados polo  punto 5 do regulamento oficial de 
competición 
 -  Invitación por clasificación 2021- Procederase á inscrición do deportista e 
deberá  comunicarse por parte do club,  a quen se outorgan,  antes do luns, 29 de 
agosto,  ás 23:59 h. ao email fegatri@hotmail.com 

1.  

CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLON MASCULINO 
INVITACIÓNS POR 
CLASIFICACIÓN  

CIDADE DE LUGO FLUVIAL 3 

TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO SANTIAGO 3 

TRIATLON FERROL 3 

AD FOGAR 2 

TRIATLON ARTEIXO 2 

JEALSA  BOIRO 2 

CLUB OLIMPICO DE VEDRA 1 

TRIATLON RIAS BAIXAS 1 

CLUB ATLETISMO PORRIÑO 1 

AD TRIPENTA TERRAS DE LUGO 1 

AD NAUTICO DE NARÓN 1 

CLUB TRIATLON COMPOSTELA 1 

TRIATLON VILAGARCIA ATENAS RUNNING 1 

CLUB TRIATLON CORUÑA 1 

CLUB TRIATLON MAR DE VIGO 1 

TOTAL INVITACIÓNS 22 +(3) 

-Invitacións do punto 5.2d),  da dirección técnica deberán ser solicitadas antes do 
xoves, 25 de de agosto, ás 14:00 h.  

 
2. 45 primeiros clasificados da proba de Circuíto  “Tríatlon do Miño-Lugo” 
3. 45 primeiros clasificados da proba de Circuíto “Triatlón Cidade de Pontevedra”  
4. 1 invitación para cada club e/ou deportista independente que tivese aboado o 

circuíto 2022  (47) 
5.  O resto de prazas cubriranse por orde de inscrición. (Só deportistas con licenza 

galega e dereitos de circuíto aboados) 
Procedemento-  Abrirase un período para  a inscrición de deportistas con dereito a  
prazas polos puntos anteriores, ata o venres da semana anterior á proba. No caso de 
que non se cubran as prazas, abrirase un segundo prazo o luns da semana da proba e 
serán completadas por orde de inscrición na plataforma ata o martes ás 23:59. 
Completadas as prazas abrirase unha lista de agarda que se xestionará diariamente, 
sendo a última incorporación o mércores ás 14:00 h. 
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