


 1 

 

 
 

 

 

Comezamos a tempada competindo no Circuíto Galego de Duatlón. Este ano 

reforzamos o equipo de competición, fixemos varias incorporacións tanto en 

mulleres como en homes, algunhas de fora de Galicia. Destacan: 

Miriam Casillas. Triatleta Estremeña de categoría júnior. Campioa de España 

de Duatlón cross e con unha gran proxección. Seleccionada varias veces por a 

Federación Española para participar en Campionatos de Europa júnior. 

Natalia Raña. De Ordes, irma de  Iván Raña. Triatleta de recoñecido prestixio. 

Salvador Gil. Natural de Cádiz. Campión de España Militar de Triatlón. Na 

actualidade é dos mellores triatletas Andaluces. 

Hidalgo Martín. Gaditano. Excelente duatleta, con unha carreira a pé 

impresionante. 

Con estas incorporacións pretendemos elevar ó Club Triatlón Ferrol as 

primeiras posicións en Galicia e de esta forma reforzar a Escola de Triatlón e 

dar a coñecer este deporte en Ferrol e bisbarra. 

En total temos 55 licencias de deportistas. Había que engadir 15 nenas e nenos 

en idade escolar que non compiten pero adestran na Escola. 

Catro adestradores; dous licenciados en INEF, encárganse dos adestramentos 

dos maiores, e dous Técnicos titulados en Triatlón que levan os adestramentos 

da Escola de Triatlón  
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DUATLÓN DE LEIRO 

 

 Con esta proba comezou o Circuíto Galego de Duatlón de Estrada. 

A proba celebrouse o pasado sábado día 20 de marzo. 

 

Disputouse en distancia Sprint: 5km de carreira a pé, 20 km de bicicleta e para 

rematar 2,5 km de carreira a pé. 

Numerosa participación de Duatletas galegos, ávidos de comezar a tempada 

2010 e de obter bos resultados. 

Numerosa tamén foi a participación de Duatletas do Club Triatlón Ferrol e con  

bos resultados.  

No apartado feminino, 

sorte dispar; destacar a 

magnífica actuación das 

irmáns Alonso Aradas, 

Melina e Camila, que 

acadaron o 2º e 3º posto da 

clasificación xeral, tan solo 

superadas por a Duatleta 

internacional Saleta 

Castro. Lamentar a 

retirada de Estefanía 

Sande e Sara Velo, ambas 

por lesión, o que nos impediu acadar a 1º posición na clasificacións por Clubs. 

 

En homes destacar o 15º 

posto de Mauricio Martín, 

que xunto con Álvaro 

García e José Ferraces, 

uparon ó Club a rematar no 

5º posto na clasificacións 

por Clubs.  

Na clasificación por 

categorías, destacar: 

 

 Camila Alonso, 1º cadete 

 Melina Alonso, 1º júnior. 
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VIII DUATLÓN CONCELLO DE SANTIAGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   O sábado 24 de marzo disputouse o VIII Duatlón Concello de Santiago 

A proba foi organizada por o Club Bricosa de Santiago. Se fixo na modalidade 

Sprint. 

Ben organizada e con un circuíto que é o habitual. Con tres subidas en bici moi 

esixentes a o Monte do Gozo e unha carreira a pé que se fai interminábel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ven sendo habitual esta tempada, alta participación de Club Triatlón  

Ferrol e sorte mais que dispar no que a resultados se refire. 

Lamentar unha vez mais a pouco que respetan as lesións a nosas deportistas. 

Ningunha puido rematar a proba, continúan lesionadas. 
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En homes, destacar a boa actuación de Chema Rodríguez, rematou a proba 

ocupando o 5º posto na clasificación xeral. Este resultado non fai mais que 

confirmar a gran estado de forma no que se encontra Chema, que se consolida 

entre os 10 mellores do panorama Galego. 

Na clasificación por clubs acadamos un mais que meritorio 5º posto, o que tamén 

nos consolida como un dos mellores clubs de Galicia na modalidade de Duatlón.       

 

DUATLÓN DE LUGO 

O sábado 24 de abril disputouse na cidade de Lugo a 3º proba do Circuíto 

Galego de Duatlón. Xornada soleada que permitiu disfrutar, tanto a duatletas 

como espectadores, de unha magnífica xornada. 

O Duatlón de Lugo é todo un clásico, xa leva 20 edicións e ademais e memorial 

de un gran deportista  do Club Fluvial falecido na media maratón “BiG- BA”.  

A proba estaba patrocinada por o Concello de Lugo e organizada por a 

Federación Galega de Triatlón, Club Fluvial de Lugo e por FEFEME. 

 

Disputouse en distancia sprint, como ven sendo habitual nas probas do Circuíto 

Galego. 

Numerosa participación de duatletas do Club e sorte dispar nos resultados. 

 En categoría feminina, Camila e Melina “paseáronse”  en Lugo. Sen esforzarse 

demasiado acadaron na 1ª e 2ª posición na 

clasificación xeral. Foron lideres da proba 

de  principio a fin. Esta vez, a pequena das 

irmáns, Camila foi 1º . A o final Camila 

Alonso 1º na xeral e 1ºda categoría cadete. 

Melina, 2º da xeral e 1º da categoría júnior.  

  

 



 5 

Outra vez houbo que lamentar a retirada de Estefanía Sande, incapaz de 

continuar na carreira a pé por fortes dolores no xeonllo. Sara Velo sigue 

lesionada e nin sequera  puído tomar a saída a pesares de que estaba inscrita e 

adestrouse antes do comezo da proba. 

En categoría masculina, numerosa participación acadando todos por a metade da 

clasificación. A nivel individual destacar a Andrés Cupeiro, 1º en categoría 

vetaran 3.   

Na clasificación por clubs, acadamos a 8º posición da xeral. Puntuaron por o 

Club  Javichín Pérez, Álvaro García e José Ferraces. Lamentar a caída de 

Chema Rodríguez antes do comezo da proba. Aínda que non sófreo danos físicos   

non puido tomar a saída por aviría mecánica.……… 

..IV DUATLÓN CONCELLO DE GUITIRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sábado día 1 de maio, celebrouse IV Duatlón Concello de Guitiriz. 

A proba disputouse na modalidade de sprint: 5 km de carreira a pé, 20km de 

bici e outra vez a correr 2.5 km. Déronse dúas saídas. A 1º sen corte no circuíto 

ciclista e a 2º con corte. O corredor dobrado quedaba eliminado. 

Moi boa representación do Triatlón Ferrol, tanto en número como en resultados.  

Na proba feminina non puido competir ningunha das nosas rapazas. No caso de 

Melina, por razóns que nos enchen de orgullo, participaba no Campionato de 

Europa Individual que se disputou en Nancy (Francia).  
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Na primeira saída masculina estaban Alejandro García, Juan Carlos, Javichín, 

José Ferraces, Álvaro García, Ramiro, Rafa Carralero, Costoya, Manu Pita, 

Jame Rúiz, Jorge Arteaga, Jorge Blanco, David Arias, Cali Formoso e o noso 

campión de España G60 Andrés Cupeiro. Boa actuación no grupo desta carreira 

sen corte.        ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Na segunda saída "elite" tamén tiñamos 

unha boa representación. Salvador Gil, 

Chema Rodríguez, Miguel Hidalgo e 

Mauri Martín. Competiron nunha proba 

que se supón “Élite” e máis rápida que a 

anterior.  

 

Salva e Chema en grupo de cabeza dende a primeira volta de ciclismo 

defenderon a posición ata o final. Xa na recta final da proba,  Jesús Gomar 

deixou atrás Salva que entrou en segunda posición e Chema tívose que 

conformar co 4º posto. 

 Na categoría vetarán Andrés Cupeiro rematou na 1º posición. 

Na clasificación por clubs acadamos a 1º posición. Puntuaron por o Club: Salva, 

Chema e Miguel.…… 
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Esta xornada foi aproveitada por os nenos da Escola para ver e disfrutar do 

Duatlón. Unha forma de facer equipo e deportistas, sobre todo despois de os 

magníficos resultados do Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rematado o Circuíto Galego  disputase o Campionato Galego. Só poden 

participar aqueles que se clasificaron nas probas do Circuíto. Clasifícanse os 20 

primeiros de cada proba do Circuíto. 
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Celebrouse o domingo día 9 de maio na localidade Lucense de Castrovede.   

Disputouse en modalidade Olímpica: 10km de carreira a pé, 40 km de bicicleta e 

5 km de carreira a pé. Circuíto moi exixente, grandes pendentes en tódolos 

segmentos. 

Un bo número de deportistas de Club 

clasificáronse para disputar esta proba. En 

categoría feminina: 

 Melina Alonso. Rematou a proba en 

3º posición da xeral e 1º júnior. 

Campioa Galega Júnior de Duatlón 

e Medalla de bronce no 

clasificación xeral. 

 Camila Alonso. Campiona Galega  

Cadete de Duatlón 

Moito mais amplía foi a participación masculina. 10 eran os duatletas 

clasificados, rematando aproba 8. Os resultados foron excelentes: 

 Salvador Gil. Medalla de Bronce absoluto. 3º clasificado na 

clasificación xeral despois de manter un duelo moi interesante entre os 

tres primeiros clasificados. 

 Chema Rodríguez. Rematou nun mais que meritorio 10 posto da xeral. 

  Miguel Hidalgo. Posto 21. 

 José Ferraces. Posto  25 da xeral e  Medalla de bronce en veterans. 

 Javichín Pérez. Posto 26. 

 Mauri Martín. Posto 30. 

 Álvaro García. Posto 31. 

 Juan Carlos García. Posto 39 

 Cali Formoso. 1º en categoría vetaran 2º. 
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Ademais, na clasificación por Clubs, acadamos a 3º posición e po lo tanto, 

Medalla de Bronce no Campionato Galego de Duatlón. 

 Tendo en conta o nivel do Duatlón Galego, Galicia Campioa de España por 

Autonomías, estes resultados son todo un éxito para o Triatlón Ferrol. 

V DUATLÓN VILLA DE GIJÓN 

 

O 02 de abril celebrouse en Xixón, Asturias, el Duatlón de Xixón. Ultima proba 

clasificatoria para o Campionato de España de Duatlón que se disputará o 18 de 

abril en esa mesma Cidade.  

Disputouse en distancia sprint: 5-20-2.5. Numerosa participación de duatletas, 

que queren deixar resolto a clasificación par ao Campionato de España. Circuíto 

moi bonito, practicamente chan, con moitas rotondas e nada perigoso.  

Cinco representantes do Club estiveron en Xixón: Chema Rodríguez, Jaime Ruiz, 

David Arias, Javichín Pérez e Andrés Cupeiro. 

Chema, Jaime e Andrés cumpriron cos obxetivos: clasificarse para o Campionato 

de España. Ademais, Andrés Cupeiro, clasificouse en 2º posición de su 

categoría,  G-60. 

David e Javichín, non puideron rematar a proba. David por lesión nun xeonllo. 

Javichín, por problemas mecánicos na bici, rompeulle o cable do cambio. 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o fin de semana do 17 e 18 de abril, tivo lugar en Xixón o Campionato 

de España de Duatlón. 

O sábado disputouse o Campionato de España Cadete, Júnior e Grupos de Idade. 

No campionato cadete e Júnior o Club Triatlón Ferrol contaba con 3 

participantes: Melina Alonso, Camila Alonso e Tania Vilasuso. A proba 

disputouse en distancia Sprint: 5km  a pe – 20km de bici – 2.5 km de carreira a 

pe. 

Na categoría cadete participaban Camila e Tania. Camila impuxo dende o 

principio de carreira un ritmo impresionante o que fixo que nin sequera unha 

pequena caída no sector ciclista impedise chegar a meta moi destacada ríspeto 

a súas rivais. Po lo tanto,  CAMILA  proclamouse CAMPIOA DE ESPAÑA de 

Duatlón na categoría cadete. Tania, despois de realizar un gran segmento 

ciclista, rematou nun meritorio posto 18. 
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Na categoría Júnior a nosa representante, Melina Alonso, que sempre se 

mantivo na cabeza de carreira, fronte a rivais moi  poderosas, rematou a proba 

na 3ª posición, Medalla de Bronce.  

Na carreira de Grupos de idade, que se disputou sobre distancia olímpica: 10-

40-5, tíñanos dous representantes:  Javichín Pérez e Andrés Cupeiro. 

Javichín acadou no posto 25 no grupo de idade 30-34, o mais numeroso da 

competición y por ende o mais difícil. 

Mención aparte merece Andrés.Competía 

no grupo 60-64. Todos conociamos a sua 

dotes como ciclista, pero non imaxinaba-

mos que puidera proclamarse  Campión de 

España da súa categoría.     

 

 

 Na xornada do domingo disputouse o Campionato de España Elite. Os 

deportistas tiñan que correr 10 km, 40 km en bicicleta e rematar con 5 km de 

carreira a pé. O solo feito de estar na saída era xa un éxito, xa que 

previamente había que clasificarse. 

Nesta carreira destaca de forma especial SALVADOR GIL, que acadou na 10º 

posición da xeral. 

 

Un décimo posto nun Campionato de España de Dúatlon 

pode parecer non suficiente a un neófito deste 

deporte...pero para os que xa levan un tempo subidos ao 

carro deste belo deporte, deixounos asombrados. Non 

hai máis que ver a clasificación, para decatarse dos 

"galgos" cos que tivo que lidar. Todo un éxito persoal 

deste deportista e do seu adestrador Pablo Varas. 

 

Salva é unha nova fichaxe do Triatlón Ferrol, ao que as 

súas moitas calidades deportivas e persoais o fan un 

gran triatleta que vai a máis. No noso club estabamos completamente seguros 

cando apostamos polo seu fichaxe. Seguro que será o gran revulsivo que 

necesitabamos, para que o equipo elite masculino poida subir ás divisións de 

honra do tríatlon español. … 

Volvendo á carreira non se nos pode esquecer Miguel Hidalgo, Chema e 

Javichín; os outros clasificados e participantes na proba élite , que 
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contribuíron a que o noso equipo puidese quedar SEXTO de España e 

SEGUNDO de Galicia, superado só polo Fluvial de Lugo.  

Resumindo os resultados do Campionato de España de duatlón debemos 

sentirnos mais que contentos: 

 Camila, Campiona de España 

 Andrés, Campión de España 

 Melina, 3º clasificada 

 Salvador, 10º no Campionato Élite. Ocupa a 4º posición no Ranking 

Nacional de Duatlón dun total de 2067 clasificados 

 O Club Triatlón Ferrol, 6º na clasificación por Clubs 

 2º Club Galego, por detrás soio do Fluvial de Lugo. 
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TRIATLÓN DE RIAZOR 

O pasado 17 de maio tivo lugar a  primeira cita de Triatlón da tempada para uns 

e para outros o seu primeiro contacto con esta disciplina. A proba serviu de 

test para comprobar o estado de forma. As sensacións foron boas en xeral.  

A proba foi organizada por o Club Triatlón Coruña. Disputouse en distancia 

sprint:750m de natación, 20km de bici e 5km de carreira a pé. 

Camila conseguiu o primeiro posto en categoría Cadete e terceira na Absoluta, 

demostrando unha vez máis o seu alto nivel. 

 Fani Sande, que se está 

a recuperar dunha 

lesión, fixo unha boa 

natación, pero non puido 

manter ese nivel no 

longo da competición. 

Mauri fixo unha boa 

competición, chegando a 

meta a sprint para gañar 

a segunda praza da 

primeira saída, aínda que 

os tempos da saída con 

corte o separaron do 

podio. Un pouco despois 

Equipo feminino na Liga Nacional de Clubs 
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chegou Javichín, que parece xa totalmente recuperado da lesión que viña 

padecendo. Ramiro mostrou o seu bo estado físico, rematando na 5º praza na 

súa categoría. A continuación chegaron, e case xuntos, os dous novatos do Club, 

Jorge  Arteaga e Álvaro García. Jorge fixo unha moi boa natación, saíu da auga 

3º do Club e aguantou o tipo na bici. Álvaro, que saíu un pouco máis atrasado da 

auga, fixo unha boa bici e unha impresionante carreira a pé, que lle permitiu 

recuperar algúns postos. Mais rezagados na clasificación chegaron Roberto 

Punzoni, Carlos Castro, Manu Carballeira, Juan Carlos García, Manu Pita e 

José Ferraces.  

Resumindo, 1º proba de Triatlón da tempada e boa participación do Club. 

 

TRIATLÓN DE NIGRÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pasado 29 de maio disputouse en Nigrán a 2ª proba do Circuíto Galego de 

Triatlón. 

 A proba disputouse en distancia sprint: 750m de natación, 20kkm de bici e 5 

km de carreira a pé. 

Satisfacción da escuadra do Triatlón Ferrol que se desprazou ata Nigrán. Cada 

un cumpriu e mesmo superou coas súas expectativas. 

Primeiro tivo lugar a proba para categorías menores. Para a maioría dos peques 

era o seu primeiro triatlón, e para outros o segundo. Podemos calificar a 

actuación dos membros da Escola, en palabras do seu adestrador, de Matrícula 

de Honra. Demostraron unha soltura, tanto na auga coma nas transicións, que 

non coincide con esa falta de experiencia.  
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No apartado de resultados tan solo  Andrea Yañez, cadete de 1ºano e no seu 

bautismo, levouse á casa o trofeo de 1º posto na proba popular.  

Na proba dos maiores numerosa participación do Club e bos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debutaron no triatlón e no Club Coke Blanco e José Arteaga, que completaron 

o percorrido quedando moi contentos e dando pistas da clase de deportistas que 

son.  

Na categoría feminina tan só participou 

Estefanía Sande. Sigue arrastrando 

problemas físicos e tivo que retirarse no 

segmento de carreira a pé, despois de saír da 

auga nas primeiras posicións e manterse na 

cabeza no segmento cilista. 

 

En homes, ampla participación:  Jaime Del 

Ganso, Javichín Pérez, Álvaro García, Manu 

Pita, José Ferraces, Mauricio Martín, Manu 

López, Ramiro Couce, Alberto Cano, Ramón 

Costolla, Juan Carlos García e Rafa Carralero. 

En canto a os resultados ningún tivo podio, pero 

completaron, en termos xerais, unha boa 

actuación. Na clasificación por clubs, ocupamos a 10ª posición de un total de 19 

clubs participantes.  
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CLASIFICATORIO CAMPIONATO DE EUROPA YOUTH 

O Club Triatlón Ferrol destaca en Madrid.… 

O pasado 29 de maio disputouse, na Casa de Campo de Madrid, o clasificatorio 

para o CAMPIONATO EUROPEO DE TRIATLON YOUTH.  

Esta proba disputouse en distancia supersprint, a saber: 350 m de natación, 8 

km de bicicleta e 3 Km. de carreira a piei. 

A triatleta Camila Alonso do Club Triatlón Ferrol obtivo o primeiro posto. 

En 2º lugar, a 31 segundos de Camila, entrou a triatleta andaluza Patricia 

Ortega e no 3º posto, a 52 s, a Bilbaina Judit Saizar. Estas tres triatletas, 

serán as representantes españolas no campionato mencionado, que estaba 

previsto disputarse en Polonia, pero que se suspendeu, como consecuencia das 

recentes inundacións nese país.…………………………….…………………………………………………. 

 

O domingo, disputouse, tamén o Triatlón Villa de Madrid, que agrupaba 

categorías elite, grupos de idade e o clasificatorio para o Campionato de Europa  

de categoría Júnior.  

O resultado mais destacable foi o 2ª posto do Club Triatlón Ferrol, obtido na 

clasificación por clubs, quedando só por detrás do poderoso club Canal de 

Isabel II, con María Pujol como a máxima figura, que foi a primeira clasificada 

da categoría absoluta.  



 17 

O 2º posto foi para a júnior Tamara Gómez, quen obtivo, ademais, a praza para 

o Campionato de  Europa da súa categoría. Nesta disputa, as triatletas Miriam 

Casillas e Melina Alonso del Club Triatlón Ferrol, ocuparon o 2º e 4º lugar 

(4ª e 8ª posición, respectivamente, na clasificación xeral).  

Ambas pugnaban polo 3º posto, cando se viron implicadas, xunto a outra 

deportista, nun accidente acontecido ao baixar da bicicleta, na 2ª transición. 

Deste contratempo, saíu mal parada e lesionada no brazo, Melina, que perdeu 

máis de 2 minutos. Sígueo competindo e foi descalificada, ao final da proba, por 

unha suposta axuda externa. Descalificación recorrida e anulada, posibilitando 

así o 2º lugar no caixón do podio do Club ferrolano. 

 Na clasificación xeral, volveu destacar Camila Alonso, que ocupou o 3ª lugar do 

podio.  

 

CLASIFICATORIO CPTO. DE ESPAÑA. PONTEVEDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sábado 12 de xuño disputouse en Pontevedra, antes da Copa de Europa, un 

clasificatorio de Triatlón que daba acceso para disputar o Campionato de 

España.  

Como non podía ser doutro xeito, o Triatlón Ferrol estivo presente. En feminino 

Estefanía Sande foi a nosa única representante logrando a 10ª posición da xeral 

e logrando praza para o Campionato de España.  
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En homes a participación foi máis 

numerosa, e ademais todos 

conseguiron praza para disputar o 

Campionato de España en grupos de 

idade 

Javichín chegou á meta en 2º posto 

da categoría G 35-39. 

 Jorge Arteaga (10º) e Coke Blanco 

(34º).  

No G 40-44 Álvaro (12º) e José (16º).  

En G50-54 Cali conseguiu a 3ª posición.  

Despois desta boa participación dos nosos, quedamos a gozar da Copa de Europa 

e animar especialmente o noso paisano e amigo Javi, que liderou a proba de 

principio a fin. 

 

TRIATLÓN DE VILAGARCÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O 27 de xuño, unha mañá de domingo soleada, celebrouse o Triatlón de 

Vilagarcía. En todas as probas se luciron os monos con cadros branquiazuis.  

Primeiro disputouse a “Proba popular” na que houbo unha numerosa participación 

de rapaces da Escola. Destacaron Marcos, Dani, Pablo e Raquel que o fixeron 

moi ben.  

Rematada a popular disputouse a proba valedoira para o Circuíto Galego de 

Triatlón. Se fixo sobre distancia Sprint: 750m de natación, 20km de bicicleta e 

5 km de carreira a pé. 
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En categoría feminina só 

participou  Estefanía Sande que 

conseguiu cruzar a meta en 3ª 

posición absoluta e 2ª na súa 

categoría, tan só superada por a 

triatleta internacional Saleta 

Castro.  

A continuación tomaron a saida 

os homes: Ramiro, Jaime, José 

Ferraces, Javichín Manu, Cali e 

Alvaro; completaron o percorrido cunha boa marca aínda que non lles serviu para 

subir ao podio, pero si para acadar a 5º posición na clasificación por Clubs. 

 

CAMPIONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN 

Durante o fin de semana do 1 de setembro, celebrouse o Campionato de España 

de Triatlón de todas as categorías, incluíndo as paralímpicas.  

O lugar para disputar este Campionato foi a Praia de San Juan de los Terreros, 

en Pulpí, Murcia.……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Como ven sendo habitual nos Campionatos de España, disputouse en distancia 

olímpica: 1,5 km de natación, 40km de bicicleta e 10km de carreira a pé. 
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O sábado competiron os 

“Grupos de Idade”. A 

representación  do Club 

Triatlón Ferrol foi 

amplia, quedando Rafa 

Carralero no posto 91 e 

Alejandro García 

López no 122 no grupo 

de idade de 30 a 34 

anos. Javier Pérez 

Bouza ocupou o posto 

43 no grupo de 35 a 39 

anos. Estas categorías 

reuniron máis de 150 participantes, cada un, e o principal rival, para todos, foi a 

calor intensa (aproximadamente 40º) do  sábado pola 

tarde.…………………………………………………….. 

O domingo ás 9 hs. da mañá competiron Melina Alonso e Miriam Casillas na 

categoría Júnior. Tratouse dunha proba moi interesante, no seu 

desenvolvemento, na que Miriam e Melina, traballando en tándem, alcanzaron  na 

penúltima volta do segmento ciclista, ás dúas primeiras escapadas , a valenciana 

Tamara Gómez e a catalá Ana Godoy, primeira e segunda, ao final da proba. 

Estas 4 competidoras baixaron xuntas a correr, na 2ª transición, chegando 

Melina 3º á meta. Un inoportuno flato, impediu que Miriam ocupase un lugar 

merecido no podio. 

A continuación desta competición, desenvolveuse a proba de elite e sub-23, na 

que interveu Estefanía Sande, que abandonou no tramo ciclista, logo de realizar 

unha moi boa natación e cando se encontraba no grupo de cabeza. 
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TRIATLÓN DO MIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O domingo 9 de setembro tivo lugar, na beira do Miño, ao seu paso por Lugo, o 

"XXII Triatlón do Miño". A proba estivo organizada por o Club Fluvial e a 

asociación FEFEME. 

As 10 horas se celebrou unha “proba popular”, na que tiveron que facer 300m de 

natación, 13 km de bici e 2.5 km de carreira a pé. Participou un nutrido grupo de 

nenos da Escola: Xabi García, Pablo Pedrosa, Dani Santalla , os irmáns 

Marcos e Raquel Rúiz i Eva Teijeiro. Todos tiveron un papel destacado en 

esta competición, obtendo uns resultados estupendos. 

Rematada a proba popular dábase a saída a proba federada e puntuable para o 

Circuíto Galego de Triatlón. Esta disputouse en distancia sprint: 750m de 

natación, 20km de bici e 5 km de carreira a pé. 

O Club estivo representado por Cali Formoso, que rematou 3º na categoría V2; 

Ramón Costoya, Alvaro García, José Ferraces, Javichín,Chema Rodríguez e 
Manu Pita; soamente puido facer a natación, xa que unha inoportuna rotura da 

súa tixa ao comezo do sector ciclista o obrigou a abandonar a competición.   

Na clasificación por Clubs masculino, acadamos a 5º posición de un total de 18 

clubs participantes 

En feminino representábanos Melina Alonso que se proclamou Campioa Júnior e 

Subcampiona Absoluta.  
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CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLÓN 

O sábado 25 de setembro celebrouse en Vigo o Campionato Galego de Triatlón. 

A proba foi organizada por a Federación Galega de Triatlón e o Club Triatlón 

Vigo. 

Despois de suspenderse en varias ocasións, e por diverso motivos, por fin 

celebrouse a proba.  

Disputouse en distancia de olímpica: 1500m de natación, 40 km de bici e 10km 

de carreira a pé. Para poder participar había que estar clasificado. 

Clasificábanse os 20 primeiros de cada unha das probas do Circuíto Galego.  

Posiblemente por a fecha, por a distancia a disputar o por o tardío da 

celebración, a representación do Club no Galego quedou minguada respecto aos 

nosos deportistas clasificados.……………………………………………………………………………………. 

 

Estefanía Sande, foi a nosa única 

representante feminina, quedou 9ª 

da xeral e 4ª da súa categoría... a 

punto de subir ao podio.…………………… 

 

En masculino, Javichín chegou no 

posto 23. Un pouco máis tarde 

chegou Álvaro (28) que lle serviu 

para quedar 5º na súa categoría. 

JoséFerraces tivo que abondonar, completando unicamente a natación. 
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CAMPIONATO GALEGO DE ACUATLÓN 

O pasado 24 de xullo celebrouse o VIII ACUATLÓN CIDADE DE FERROL, 

CAMPIONATO GALEGO, e o CAMPIONATO DE ESPAÑA DE BIATLÓN. 

As  probas foron organizadas por o  do Club Triatlón Ferrol e a colaboración  

da Federación Galega de Triatlón. 

ACUATLÓN 

Participaron  14 clubs galegos e un número aproximado de 120 deportistas. 

A proba tivo lugar na Praia de Caranza 

 

NATACIÓN:  Disputouse  sobre unha distancia de 500m  as categorías menores 

e de 1000m o resto de categorías.  

CARREIRA A PE: Discorreu o longo de paseo marítimo, sobre unha distancia de 

1000m os pequenos  e 2500m o resto. 

 

RESULTADOS 

Camila Alonso: Campioa galega de Acuatlón. Melina demostrou o gran estado de 

forma no que se encontra, liderando a proba de principio a fin. Partía como 

máxima favorita, xa que a semana pasada proclamouse  Campioa de España de 

Acuatlón. 

Estefanía Sande, 4º posición na categoría júnior 

Mauri e Chema acadaron o 5º e 6º posto na categoría absoluta. 

En Categorías menores numerosa participación dos triatletas da Escola.  

En canto a resultados destacar: 

Marcos Ruiz, Campión Galego na categoría alevín. 

Raquel Brage, Campiona Galega Benxamín. 
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CATEGORÍAS MENORES 

 

 

IV Duatlón Escolar “Cidade de Ferrol” 

O 7 de marzo, 

organizado por o Club 

Triatlón Ferrol, tivo 

lugar a primeira proba 

de Dúatlon Escolar da 

tempada. 

Gran participación de 

deportistas nesta 

primeira proba e gran 

representación do Club 

Triatlón Ferrol. Un total de 150 nenos e nenas tomaron a saída, nesta  maña fría 

e chuviosa, na proba que disputouse na Malata.As distancias. Alevín:1000m-

4000-500m. Infantil:1500m-6500m-750m. Cadete:2000m-8000m-1000. A 

carreira a pé transcurría a o longo do paseo da Malata e a bici arredor da Feira 

de Mostras. Un circuíto prácticamente chan e totalmente seguro para os 

deportistas.  
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En canto os resultados obtidos, tendo en conta que para algúns esta era a súa 

primeira vez,  non puideron ser mellores. Destacar os primeiros postos logrados 

por Camila Alonso en cadetes e Marcos Rúiz en alevín e o segundo posto de 

Tania en cadete. 

 

DUATLÓN ESCOLAR DE SANTIAGO 

 

O 24  de abril disputouse na cidade de Santiago a 2º proba do circuito escolar 

de Duatlón.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representaron o Club 14 membros da Escola de Triatlón. Os resultados foron 

bos.  

Trouxémonos á casa 3 trofeos a nivel individual e 2 por equipos, un para cada un 

dos que presentamos.  

 

En Alevín masculina o equipo formado por Marcos, Dani, Manuel e Carlos 

obtivo o 2º posto, e Marcos o 1º en individuais. 
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En Alevín feminina, esta vez cunha soa representante, a benxamín Raquel 

acadou a 2ª posición. 

 

En infantil masculino o equipo formado por Xabi, Héctor, Carlos, Xaquín, 

Pablo e Diego obtivo o 3º posto. 

 

En infantil feminino, con dous representantes quedámonos ás portas do podio 

con Alicia en 4ª e Eva en 5ª posición. 

 

En cadete masculino noso único representante nesta categoría de "veteranos 

escolares" Dani, non tivo o seu día e quedou moi atrasado da cabeza. 

En cadete feminino a Tania, que se viu como o traballo das últimas semanas 

(aínda queda moito traballo) se vai notando e xa vai un pouco máis rápido, fixo 

un 2º posto despois dun gran sector de bici. 

 

CAMPIONATO PROVINCIAL DE DUATLÓN ESCOLAR 

O día 2 de maio disputouse en Vedra  o Campionato Provincial. Comezou coa 

categoría Alevín, onde Marcos Ruiz resultou o vencedor, despois de dominar a 

proba de principio a fin. Estivo ademais moi ben secundado por Manuel Suárez 

e Carlos Pedrosa, conseguindo o subcampionato provincial por equipos, 

obtendo deste xeito pase para o campionato galego.  

 

En nenas, Raquel Ruiz ocupou o 3º lugar do podio cunha carreira moi completa, 

e Irene López, que a pesar de perder as opcións de podio na bici fixo unha 

carreira memorable. ……………………………………………………………………………………………………. 

Na categoría infantil, o equipo masculino, formado por Xabi, Héctor, Carlos, 

Xaquín, Pablo e Diego brillou polo seu traballo en equipo, logrando o 3º posto 

por equipos. En nenas Alicia Paz ocupou a 4ª posición, véndolla cada vez máis 

cómoda despois de tanto tempo no dique seco por lesión e Eva Horjales que a 

pesar dese ombro que tanta lata lle dá non cella no seu empeño de facelo cada 

vez mellor. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 27 

 
En cadetes, outro éxito en féminas co 1º posto de Tania, á que dá igual que a 

estrada pique para arriba que para abaixo en bici.  e Dani Horjales logrando o 

seu obxectivo que era clasificarse para o galego. …………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Agora agárdanos o campionato galego, o próximo 8 de maio, no que todos os 

clasificados terán a oportunidade de medirse cos mellores de cada provincia. 

 

CAMPIONATO GALEGO DE DUATLÓN ESCOLAR 

 

O 8 de maio disputouse en Vilalba o Campionato Galego de Duatlón Escolar. Nun 

circuito moi resbaladizo no segmento ciclista, os duatletas tiveron que 

extremar as precaucions para que a o final non tiveramos que lamentar ningunha 

caida importante. 

 

Finalmente participaron nove da ducia de duatletas que tiñamos clasificado para 

o Galego de Dúatlon.  

Boa actuación en xeral. Un oro, unha prata e casi un bronce no Campionato 

Galego escolar. 
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Marcos Ruiz conseguiu proclamarse subcampión galego na categoría Alevín. 

Empezou a proba na cabeza do grupo, mellorando a súa posición no sector 

ciclista e chegando a transición na cabeza seguido moi de preto dun rival que 

conseguiu superalo na carreira a pé. Carreira moi disputada e na que hasta o 

último momento non se decideu o vencedor. 

A outra medalla veunos da man de Camila que fixo unha carreira sen ningunha 

rivalidadee proclamondose Campiona Galega. No sector ciclista fíxonos sufrir 

moito. Non pola posibilidade de que a alcanzasen senón polo risco a unha caída 

nun circuíto mollado con moito risco de choque entre os que estaban e os que se 

incorporaban. Camila Alonso, agora mesmo nonten rivales na sua categoría. 

Por equipos estivemos a moi poucos segundos da terceira posición, pero a o final 

non puido ser, tendonos que conformar co 4º posto por equipos. 

 

BIATLÓN DE ARZUA 

 

O Club Triatlón Ferrol, tamén tivo representación no deporte do Biatlón.  

Esta é un modalidade deportiva dependente da Federación Galega de Triatlón e 

Pentatlón Moderno. O Biatlón  combina a natación con a carreira a pé.  

No escolar, a natación faise en piscina e a carreira a pé en pista de atletismo o 

en campo a través.  Os mais pequenos nadan 50m. e corren 500m. Os maiores, 

nadan 400 m e corren 2000m. 
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Non tomarán a saída todos os 

deportistas conxuntamente, senón 

que irán saíndo de xeito individual e 

segundo as diferenzas de tempos da 

proba de natación. 

Sairá primeiro o deportista que 

menos tempo investiu na proba de 

natación e así sucesivamente, 

segundo os tempos acadados por 

cadaquén. 

 

Catro representantes tivo o Triatlón Ferrol no clasificatorio de Biatlón: Dani 

Horjales, Marcos Ruiz, Xavi García e Camila Alonso.  

Con esta pouca representación, trouxémonos un balance positivo: 

 Marcos 2º posición 

  Camila en 1ª posición  

 Dani e Xavi clasificados para o provincial. 

 

Hai que destacar a gran participación deste clasificatorio e o bo nivel que se 

viu, sobre todo na auga. 

 

En categoría Alevín Marcos rebaixou a súa marca de 100 m. para deixalo en 

1:13, o que serviulle para ser cuarto. Dani tamén mellorou a súa marca deixándoa 

en 1:18, quedando no parcial de auga de 5º. Xa na carreira a pé Marcos só puido 

remontar ata a 2º praza e Dani perdeu un posto. 

 

En infantil, Xavi animouse a participar e aínda sen ser nadador conseguiu a 

clasificación para o provincial. 

 

De Camila dicir que fixo 2ª na auga, pero cando se foi a correr pouco durou nesa 

posición, ao  pouco colleu a cabeza e xa fixo unha carreira cómoda chegando en 

solitario á meta. 
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CAMPIONATO PROVINCIAL DE BIATLÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 30 de maio celebrouse, nas instalacións do INEF en Oleiros. O Campionato 

Provincial de Biatlón. 

 En Categoría Alevín, dous forn os representaes do Club: Marcos Ruíz e Dani 

Horjales. triatletas para disputar o Cto. Provincial de Biatlón. 

 

Este ano o nivel que se ve na proba de natación é bastante alto, Marcos e Dani  

fixeron o 4º e 5º mellor tempo no 100m de natación.…………………………………………… 

 

Ao rematar a parte de natación desprazámonos ata as pistas de atletismo para 

realizar a carreira a pé.  

Marcos conseguiu remontar ata o 2º posto obtendo así o Subcampionato 

Provincial. Dani mellorou un posto con respecto ao anterior clasificatorio, 

quedando en 7º lugar nun final moi disputado para conseguir a clasificación para 

o Campionato  Galego. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ao final os dous clasificados para o Campionato Galego que se celebrará en 

Cervo o próximo día 5.  
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CAMPIONATO GALEGO DE BIATLÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O día 5 de xuño celebrouse en Cervo o Campionato Galego de Biatlón Escolar.  

Un ouro e un bronce no Cto. Galego de Biatlón. ………………………………………………………… 

 

Bo balance por parte dos 3 triatletas do Club que se desprazaron ata Cervo 

para disputar o Cto. Galego de Biatlón. …………………………………………………………………. 

 

Marcos Ruíz e Dani Horjales foron os nosos representantes na categoría 

Alevín, sendo esta a de maior participación.  

Dani realizou unha gran carreira a pé que 

xunto cunha magnífica natación lle serviu 

para quedar en 7º lugar.  

Marcos mantivo o mesmo posto de 

natación e na carreira a pé quedando en 3º 

lugar, que lle serviu para subirse ao caixón 

e proclamarse medalla de prata no 

Campionato Galego. . 

 

Na categoría cadete, Camila Alonso foi a 

nosa única representante. Dominou a proba 

de principio a fin. Fixo o mellor tempo en 

natación e, por si quedaban dubidas, o 

mellor tempo tamén na carreira a pé. 

Proclamándose Campioa Galega de Biatlón. 
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CAMPIONATO DE ESPAÑA DE BIATLÓN 

Rematado pola mañá o Campionato Galego de Acuatlón, disputouse pola tarde o 

Campionato de España de Biatlón. 

Numerosa participación de toda España e moito público disfrutando de este 

sábado deportivo na praia de Caranza. 

O Biatlón é un deporte que depende da Federación de Pentatlón Moderno. 

Consiste en correr, nadar e voltar a correr. Se diferenza do Acuatlón en que a 

distancia a nadar e moito menor. Prima a carreira a pé sobre a natación. 

Primeiro tomaron a saída as categorías menores. Destacar os resultados dos 

irmáns Rúiz, Raquel e Marcos, que se proclamaron Subcampeons de España nas 

categorías Benxamin e Infantil respectivamente. 

Na categoría Cadete Melina Alonso, nunha carreira que dominou de principio a 

fin,  colgouse a medalla de ouro e polo tanto, CAMPIONA DE ESPAÑA na 

categoría cadete feminina. 
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CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLÓN CATEGORÍAS MENORES 

A o longo do verán, os rapaces da Escola do Club, competiron en tódalas probas 

de Triatlón, Acuatlón o Biatlón que eran aptas para a súa idade. 

  

O día 18 de xullo, organizado por o Club Galaico de Pontevedra, celebrouse o 

Campionato Galego de Triatlón de categorías menores. 

Os “triatletas” tiveron que nadar 200m, facer 4km de bici e correr 1 km, todo 

un reto para os mais pequenos e futuro do triatlón. 

 

Os nosos peques botáronse ao río Lérez, uns co obxectivo de conseguir o título 

mentres que para outros a súa meta era intentar rematalo.  

A primeira proba era a infantil. Nesta categoría participou Marcos Rúiz que se 

proclamou Campión Galego liderando a proba dende a natación e aumentando 

distancia na bicicleta conseguindo chegar en solitario á meta. Dani Santalla 

mantívose en postos de podio ata que foi superado na carreira a pé 

resignándose cun meritorio 4º posto.  

Na categoría benxamín, Carlos Pedrosa estreábase no triatlón, con máis coraxe 

que técnica completou a natación mellorando despois na bici e na carreira a pé.  

En nenas Raquel Rúiz a pesar de ser benxamín competiu codo con codo coas 

Infantís.Tamén nesta categoría participou Irene López que completou as 

distancias sen dificultade.  
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Na categoría Infantil Xabier García, Pablo Pedrosa e Xaquín Torres eran os 

nosos representantes. Despois de saír da auga un pouco atrasados, ao coller a 

bicicleta foron escalando postos e na carreira a pé mellorando a posición aínda 

que neste sector Xaquín, a falta dunha volta, se vió obrigado a parar. Pena desa 

natación que seguro que mellorarán a próxima tempada a base de adestrar.  

En cadete a nosa única representante era Camila Alonso, que se proclamou 

Campioa Galega sen rivalidade.  
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ORGANIZACIÓN DE PROBAS 

A o longo da tempada 2010, non só entrenamos e participamos nas probas de 

duatlón , acuatlón e triatlón, sino que organizamos diversas probas. 

Fixemos de Ferrol, e do Club Triatlón Ferrol, todo un referente no panorama 

nacional en canto a organización de probas. 

Organizamos as seguintes probas: 

 

 

 

 

 
 

         Duatlón Escolar                     Campionato Galego de Acuatlón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Campionato de España Biatlón         Liga Nacional de Clubs 2010    

 

Ferrol a 12 de abril de 2011 

 

O Presidente 

 

 

 

José A. Formoso Pita 
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