
 

 

 

 

 

XI DUATLÓN  ESCOLAR DE SANTIAGO        24/04/10 

 

DATOS 

 

O sábado 24 de abril celebrase en Santiago de Compostela a proba de duatlón escolar 

que se engloba no calendario de competición deportiva en idade escolar para o actual 

curso, última proba da súa fase zonal.  

O duatlón é un deporte que combina a carreira a pé coa bicicleta. Consiste en realizar 

unha carreira a pé seguida dunha proba de ciclismo para rematar de novo con outra 

carreira a pé, a metade de longa ca anterior. Os cambios de correr á bicicleta fanse o 

máis rápido posible xa que o tempo non se para. 

 

PARTICIPANTES 

 

Poderán inscribirse nesta competición todos os centros de ensino, entidades deportivas, 

clubs, escolas municipais, etc. co número de deportistas que o desexen. 

Só poderán participar deportistas das categorías alevín, infantil e cadete (masculina, 

feminina e mixta). Os equipos mixtos, que estarán formados por 3 rapaces e 3 rapazas  

 

CAMPIONATO PROVINCIAL 

 

Clasificaranse os dous primeiros equipos das 2 probas da fase anterior e os/as 25 

primeiros/as clasificados/as nas probas clasificatorias a nivel individual, por categoría e 

sexo. Non haberá invitacións nesta fase. 

 

CAMPIONATO GALEGO para infantís e cadetes 

 

Clasificaranse os 8 mellores deportistas por categoría e sexo de cada final provincial nas 

categorías infantil e cadete, así como os 2 mellores equipos de cada provincia. 

Non poderá participar neste campionato ningún deportista que non participase co seu 

club ou escola nalgunha fase anterior. 

Só en casos excepcionais poderán convidarse un máximo de 2 deportistas por categoría 

e sexo por cada provincia. 

Clasificacións por Equipos: Puntuarán os tres mellores nenos ou as tres mellores nenas 

sumándose os tempos e gañando o equipo que menos sume. En caso de empate gañará o 

que clasifique primeiro o seu mellor deportista. 

 

 

 



 

REGLAS  

 

Obrigatorio o uso correcto do casco. 

Os manillares das bicicletas non poderán ter buratos visibles nos extremos, estarán 

tapados obligatoriamente. 

 

DISTANCIAS QUE HAI QUE PERCORRER 

 

CATEGORÍAS 

Alevín      870 m. a pé.     2.400 m. bicicleta.      400 m. a pé. 

Infantil   1500 m. a pé.     4.800 m. bicicleta.      750 m. a pé. 

Cadete    2000 m. a pé.     7.200 m. bicicleta.     1000 m. a pé. 

 

 

PREMIOS 

 

Recibirán trofeo os tres primeiros clasificados de cada categoría e sexo e os mellares 

equipos. 

Todos os participantes que rematen a proba recibirán medalla e unha camiseta 

conmemorativa. 

 

INSCRICIÓN 
 

   Enviar folla de inscrición ó correo electrónico: club@triatlonarcadeinforhouse.com  

ata o mércores 21 de abril de 2010.   

  

CIRCUITO 
 

 A ubicación do mesmo é nas inmediacións do Estadio de San Lázaro, en Santiago de 

Compostela.  

 

HORARIOS 
 

A proba da categoría alevín dará comezo ás 11:00 horas. 

A proba da categoría infantil dará comezo ás 11:30 horas. 

A proba da categoría cadete dará comezo ás 12:15 horas. 

A partir das 10:15 entregarase os dorsais os delegados dos equipos. 

   

DÚBIDAS 
 

Para calquera consulta sobre a proba, podedes poñernos en contacto connosco a través 

do correo electrónico club@triatlonarcadeinforhouse.com ou a través dos teléfonos de 

contacto: 658454573 ou 981584858. 

Información sobre o club: www.triatlonarcadeinforhouse.com 
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