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REGULAMENTO 
 

ORGANIZA 
Club Triatlon Santiago 
Concello de Santiago 
Federación Galega de Tríatlon e P.M.  

 
PATROCINAN 
Arcade Inforhouse Consultores 
 
COLABORAN 
Nutrisport 
Frutas Nano  
Bicicletas Oliveira  
Viajes Sierra 
Motoclub Compostela  
Policia Local 
Protección Civil  
Galitiming 
Fundación Deporte Galego 
Abanca 
Secretaría Xeral para o Deporte 
Deputación Da Coruña 

 

 
CONTACTO 
Oscar Fernández González 
Teléfono: 636.088.120 
Email:  club@triatlonarcadeinforhouse.com 

 
Data e horario da carreira: 
Sábado 5 de marzo de 2016 
Saída categoría benxamín ás 11:00h 
Saída categoría alevín ás 11:25h 
Saída categoría infantil ás 11:55h 
Saída categoría cadete ás 12:35h 
Hora de remate das probas ás 13:35h 

 
Distancias: 
Categoría benxamín: 0,5 km de carreira a pé – 2 km en bicicleta – 250m de carreira a pé 
Categoría alevín: 1 km de carreira a pé – 4 km en bicicleta – 500m de carreira a pé 
Categoría infantil: 1.5 km de carreira a pé – 6 km en bicicleta –750 m de carreira a pé 
Categoría cadete: 2 km de carreira a pé – 8 km en bicicleta – 1 km de carreira a pé 
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Saída, transición e meta: 
Novo emplazamento, Polígono de Costa Vella (Próximo a zona do Bricomart) 
  
Recollida de dorsais: 
Na carpa de organización, nas inmediacións da transición desde 45´ antes do 
comenzo de cada proba ata 10´ antes da saída. 

 
Categorías: 
 
BENXAMÍN: nad@s en 2006 e 2007 
ALEVÍN: nad@s en 2004 e 2005 
INFANTIL: nad@s en 2002 e 2003 
CADETE: nad@s en 2000 e 2001 
 
Inscricións: 
 
Deberán enviarse á Federación Galega de Tríatlon, ó correo electrónico 
fegatri@hotmail.com ou o fax 982 109 800, ata o mércores 2 de marzo ás 
14:00 horas, na folla de inscrición que se acompaña. 
 
Normas de competición: 
 
A proba rexerase polas normativas vixentes do Regulamento Oficial de Competicións 
da Federación Galega de Tríatlon, contemplando as adaptacións feitas polo programa 
Xogade da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, para as competicións 
de dúatlon en idade escolar. 
 
 
 
Recollida de dorsais: 
 
Na caseta habilitada ao efecto a partir das 10:00 horas 
 
Premios: 
 
Haberá medallas para os tres primeiros clasificados individuais de cada categoría e 
sexo. 
 
clasificacións para o campionato provincial 
 
Clasificaranse os 25 primeiros clasificados masculino e feminino de cada categoría 
para o campionato provincial. 
 
No haberá clasificación por equipos. No campionato provincial formaránse os equipos 
cos deportistas clasificados a nivel individual. 
 
ENTREGA DE TROFEOS AS 13:50 HORAS 
 


