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

das incorporacións feitas na tempada pasada, presentamos un equipo altamente 

competitivo; destacando, fundamentalmente  e de forma sobresaínte, o equipo 

feminino.    
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XXI DUATLÓN CIDADE DE LUGO 

Primeira xornada de Dúatlon de Estrada. Boa representación do Club, tanto en 

número coma en resultados. Unha bonita mañá permitiu que máis dunha ducia dos 

nosos deportistas tomasen parte deste Dúatlon de Lugo. O número puido ser 

maior, pero as lesións e os virus non o permitiron. A proba máis madrugadora foi a 

das rapazas. Nesta proba representábannos Camila Alonso e Eva Teijeiro. Camila 

foi a 1ª Júnior en cruzar a meta, sendo a 3ª da proba Absoluta polo que se levou 2 

trofeos para casa. Na proba masculina cabe destacar o debut do Cadete Xabi 

García, membro da Escola de Triatlón NorInver, nestas probas de maiores. O 

trofeo de 2º Clasificado cadete recordaralle o seu debut. Pero estes non foron os 

únicos trofeos que se viñeron para Ferrol. Na categoría V1, triplete para o Triatlón 

Ferrol. 1º Lou, 2º Ferraces e 3º Manu. Cali proclamouse Campión en V2.  

V DUATLÓN CONCELLO DE GUITIRIZ 

 
Un ha nova edición do Dúatlon de Guitiriz á que asistiron os membros do Triatlón 

Ferrol. As rapazas seguen, como de costume, obtendo triunfos. Melina liderou a 

proba conseguindo o 1º posto na clasificación absoluta e 1º Júnior e a súa irmá 

Camila chegaba segunda na xeral o que lle supoñería tamén o 2º posto Júnior. Cali 

tamén subiu ao máis alto do caixón, cousa que se 

está a converter en habitual. Boa actuación de 

José Ferraces, pero que o deixou ás portas dos 

trofeos en veteranos.  Ao final unha merecida 

masaxe para volver a casa. 
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IX DUATLÓN CIDADE DE SANTIAGO 
 

Se pola mañá eran os nenos os protagonistas, pola 

tarde érano os mozos e os menos novos. En 

feminino lucían, e moi ben, as cores do Club. Sara 

Velo, que está en fase de recuperación, quedou 1ª 

absoluta e por conseguinte 1ª Sub23…por o que 

parece que vai por bo camiño. A súa compañeira 

Estefanía Sande tamén o fixo ben, levouse a prata 

en sub23… a sección feminina xa tennos afeito a isto.………………………............ 

En canto aos rapaces, "8 fantásticos" suaron o seu polas terras do Apóstolo. O 

Presi foi o único en subir ao podio a recoller o trofeo de Campión na categoría 

V2.,Anxo Maceiras (20º), Javichín Pérez (25º), Jorge Arteaga (26º), José Ferraces 

(29º- 5 ºV 1), Pablo Barrio (47º), Álvaro García (48º- 9 ºV 1), Antonio Filgueiras 

(116º). Resultados que non están nada mal tendo en conta que chegaron a meta 

133 duatletas. 

DUATLÓN DE RIVAS- MADRID 
O pasado día 13 de febreiro, celebrouse o 

Duatlón Rivas – Madrid , clasificatorio para o 

Campionato de España de Duatlón. 

 Duatlón bonito,  con un dia moi frío, e moi 

boa organización e preto de 500 participantes. 

Cinco representantes do club en diversas 

categorías, e catro clasificados para o 

campionato de España de Duatlón.  

En categoría de grupos, debut co noso club de José Lou na categoría de 40-44 e 

gran éxito como é normal neste gran crac, segundo posto na súa categoría, moi 

preto do primeiro. Na categoría de 30-34 Rafa Carralero rematou no posto 20, moi 

bo posto tamén, e eu na categoría de 35-39 posto 20 tamén.  

Na categoría elite feminina a representación de Miriam Casillas, acadou o posto 

cuarto da xeral, detrás da impresionante Ana Burgos e Natalia Raña.  

Na categoría elite masculina estaba Fidalgo recuperándose dun catarro e aínda 

así fixo o posto 30 moi preto da clasificación para Elite do Campionato de España 

Xa que entraban 20. 

Todos clasificados para o Campionato de España en grupos de idade. 
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CAMPIONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN 

 
O sábado día 16 de abril celebrouse en Soria o Campionato de España de Duatlón, 

Grupos de Idade.  

Pola mañá competiron as nosas representantes femininas. Unha proba na que 

Míriam Casillas e Camila Alonso foron capaces de escaparse do resto de 

competidoras facendo a bicicleta en solitario. Mentres, Melina Alonso quedaba no 

grupo de detrás.  

Unha aparatosa caída de Camila privouna de disputarse a primeira praza coa súa 

Compañeira Míriam. Pero a ampla distancia co grupo perseguidor non o fixo perder 

a prata. Melina tivo que retirarse, polo que non se puntuou por equipos. Ao podio 

subiron Míriam como Campioa de España e Camila como Subcampiona. Un 

éxito máis das rapazas do Triatlón Ferrol. ……………………………………………. 

Pola tarde era a proba dos rapaces. Un circuíto esixente, que se fixo aínda máis 

duro nunha xornada marcada pola calor. 

A edición deste ano caracterizouse polo 

gran número de participación e o alto 

nivel dos deportistas.   

Andrés Cupeiro (G60-64) non conseguiu 

revalidar o Título, pero si subiu ao podio 

a recoller a medalla de bronce.  

En G40-44 participaron Lou (8º), José Ferraces (12º), Manu Pita (38º). En G35-39 

estaban David Arias (55º), Javichín Pérez (63º). 

O domingo día 17, disputouse a proba Élite. En esta proba contabamos coa 

presenza de Salvador Gil, e Miguel Hidalgo, 10º e 16º respectivamente no ranking 

Nacional. 
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Moi bo papel o que fixeron estes duatletas. Salvador acadou o 6º posto da xeral e 

Miguel o 23º. Todo un éxito dado o nivel e esixencia de esta proba. 
 

CAMPIONATO DO MUNDO DE DUATLÓN 

 
No fin de semana do 24 e 25 de setembro celebrouse en Gijón o Campionato do 

Mundo de Duatlón. 

Numerosos triatletas do Club clasificáronse para poder participar  en este evento 

deportivo. En mulleres: Melina e  Camila Alonso, Mirian Casillas i Eva Teijeiro. En 

Homes: Javichín Pérez ,Manu Pita, David Arias, José Louzau, Ramiro Couce, 

Álvaro García, Andrés Cupeiro e José Ferraces.  

 RESULTADOS: 

En mulleres, espectaculares. Melina; Medalla de bronce junior. 

 Camila; despois de soportar uns fortes dolores nun xemelo, remata no posto 14 

junior. 

Mirian;  marchaba no grupo de cabeza, formada por 5 unidades, con Melina. Tiña 

moitas posibilidades de facer algo grande, pero…unha inoportuna caída na 

bicicleta, obrigouna a abandonar. 

Eva Teijeiro,  medalla de bronce en grupos de idade. 
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Ademais, Melina e Míriam, formando parte do combinado mixto Español (duas 

mulleres e dous homes), conseguiron outra Medalla de bronce para España. 

Todo un exitazo para o Club Triatlón Ferrol… e para Ferrol. 

En homes, sorte dispar. Non se conseguiu ningún podio,pero os que remataron 

acadaron boas posicións: Javichín, posto 25; David, posto 46; Ferraces, posto 44; 

Álvaro, posto 52; Lou, posto 27. 

Tiveron que retirarse: Manu e Ramiro,  por lesión e Andrés Cupeiro, por caída no 

segmento ciclista. 

 

DUATLÓN CROSS 

Este ano competimos tamén no Duatlón Cross. Así, fixemos o Circuíto Galego de 

esta especialidade e competindo nas probas de Candean, Maside e Beariz. 

Conseguimos acadar na 9º posición na clasificación por Clubs e ademais Ramiro 

Couce foi medalla de bronce no Campionato Galego. 

 

 

Comezamos o Triatlón competindo no CAMPIONATO DO MUNDO DE TRIATLÓN 

CROSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruto do traballo feito na tempada pasada se clasificaron para competir en esta 

Campionato: Mirian Casillas, Camila Alonso, 

Ramiro Couce, Javichín Pérez, Manu Pita,  

David Arias e Cali Formoso. 

A proba tivo lugar o 30 de abril, en Cáceres, 

nas instalacións do Centro Internacional de 

Innovación Deportiva “ El Anillo”. 
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No “Anillo" a nosa triatleta Míriam Casillas proclamouse Campioa do Mundo 

Júnior de Triatlón Cros.  

 Camila Alonso conformouse con rematar 6ª xa que aínda arrastra as doenzas pola 

caída sufrida no Campionato de España de Duatlón. 

Pero esta non foi a única representación do 

Triatlón Ferrol nun circuíto bonito pero duro 

neste Campionato do Mundo. Nos seus 

repectivos grupos de idade fixeron un bo 

papel os rapaces do Club. Ramiro Couce 

(7º), Cali Formoso (16º), Javichín Pérez 

(16º), David Arias(27º) Manu Pita(30º).  

 

Participamos en tódalas probas do Circuíto Galego de Triatlón: Triatlón de 

Arteixo, XI Triatlón de Pontevedra, XXXIII Triatlón do Miño e VI Triatlón de Riazor. 

RESULTADOS: 

FEMENINA: 

Melina: 2ª na clasificación absoluta e 1ª Junior 

Camila:  3ª absoluta e 2ª Junior 

Estefanía Sande: 6ª absoluta e 1ª Sub 23. 

2º clasificados por Equipos Femininos Absolutos. 

MASCULINO: 

Javichín: posto 31 absoluto 

Jorge Arteaga: posto 44 absoluto 

Álvaro García: posto 52 absoluto 

Cali Formoso; Subcampión Galego V2 

7º clasificados por Equipos Masculinos Absolutos. 
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CAMPIONATO DE ESPAÑA SPRINT 

O pasado día 7 de maio, disputouse o 

Campionato de España de Triatlón Sprint. 

Un total de 16 dos nosos triatletas (11 

masculino -6 feminino) botáronse ao mar 

en Riazor para completar 750 m de 

natación, para despois facer 20 Km. de 

bici e 5 Km de carreira antes de chegar a 

meta.  

En masculino, no G30-34 Rafa Carralero conseguiu a 10ª posición, Pablo Barrio 27 

e Nicolás Fernández 33. 

 En G35-39 Javichín Pérez, a pesar dun incidente na primeira volta de bici que lle 

fixo perder algo de tempo, conseguiu un moi meritorio 10º posto. Jorge Arteaga, 

con problemas na natación, chegou de 18, Ramón Costoya 21 xunto con David 

Arias 22 e Coke Blanco de 56.  

En G40-44 José Ferraces conseguiu a 14 posición e Manu Pita 23.  

No G45-49 Álvaro García conseguía o 7º posto.  

En Féminas, na categoría Júnior, Camila Alonso conseguiu o triunfo. O mesmo 

fixo a súa compañeira Estefanía Sande en Sub23, que conseguiu subir ao máis 

alto do podio. Tamén competiu Eva Teijeiro,  que rematou no posto36. 

 En elite Míriam Casillas chegou en 5ª posición, a pouco máis dun minuto da 

campioa, tras unha remontada na carreira a pé dende o 9º posto. Sara Velo 

reaparecía na competición cun 10º posto. 

Por Equipos  acadamos o 5º posto absoluto, na categoría Feminina e o 29º na 

Masculina.  

CAMPIONATO DE ESPAÑA POR RELEVOS 

 
O 8 de maio, e despois do Campionato de 

España, celebrouse en A Coruña o 

Campionato de España por Relevos. 

O equipo feminino do Triatlón Ferrol, 

composto por Melina Alonso, Míriam 

Casillas e Camila Alonso, participaron no 

citado Campionato.  
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Unha modalidade na que cada unha das compoñentes do equipo facía un "mini 

triatlón" (300 m-8 Km- 2 Km). Cando unha completaba o percorrido dáballe o relevo 

á súa compañeira.  

A incerteza foi a compañeira do noso equipo. A primeira en competir foi Melina. 

Sufría unha doenza no pé, o que facía dubidar se sería capaz de completar o 

percorrido. Saíu primeira da auga seguida moi de preto por Saleta Castro que a 

alcanzou moi pronto na bicicleta completando a primeira volta xuntas. Na segunda 

volta Saleta descolgouse dándolle unha pouca de vantaxe á súa compañeira. 

Míriam botouse á auga perseguindo a Beatriz Tenreiro, do Fluvial de Lugo. Na 

primeira volta de bici conseguiu rebaixar a tan só 7 segundos a diferenza entre 

elas. Na carreira a pé fixérona parar na zona de penalización para saldar coa 

infracción realizada por Melina ao non colocar o material de forma correcta. 

Camila, a última relevista, aínda arrastra a lesión a consecuencia se a súa caída en 

Soria. A súa natación era outra das dúbidas. Non conseguiu dar alcance a Aída 

Valiño, pero conseguiron sen problemas a 2ª posición deixando moi atrás o 

Aquaslava de Sevilla. 

Po lo tanto, o Club Triatlón Ferrol, proclamouse Subcampión de España por 

Relevos. 

CAMPIONATO DE EUROPA JUNIOR 
 

O 25 de xuño, disputouse en Pontevedra 

o Campionato de Europa Junior de 

Triatlón. Das 4 compoñentes do 

combinado que representaba a España 

en este Europeo, tres eran do Club 

Triatlón Ferrol: Melina, Camila e Míriam 

Casillas. 

Melina, despois de unha gran remontada, chegaría a meta na 8º posición e a tan 

so 40 segundos da primeira clasificada. 

Míriam, entrou na  17º posición e Camila no posto 32. 

Todo un éxito para as nosas deportistas, sobre todo tendo en conta con a sus 

xuventude. 
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COPA DO REI 
O sábado 2 de xullo 

disputouse na Praia de 

Caranza, en Ferrol, a 

Copa do Rei de Triatlón. 

Proba espectacular, nun 

paraxe fenomenal e coa 

presenza dos mellores 

triatletas do momento. 

Entre os 600 

participantes, estaban 

presentes os futuros representantes Españois nas próximas Olimpíadas. 

Catro segundos decidiron o título masculino da Copa do Rei de Triatlón celebrada 

onte no ámbito do barrio ferrolán de Caranza. 

 Venceu o Cidade de Lugo Fluvial, liderado polo bicampeón mundial Javier Gómez 

Noya, e seguiulle moi preto o Arcade Inforhouse de Santiago, no que destaca o 

órdense Iván Raña.  

Nunha proba vistosa, que se disputa mediante contra o reloxo por equipos.  

Na competición de mulleres, o Cidade de Lugo revalidou o seu título grazas ao 

papel de Aida Valiño, Beatriz Tenreiro, Estefanía Domínguez, Ricarda Lisk, Marta 

Jiménez e Saleta Castro.  

 

O Triatlón Ferrol logrou o mellor resultado da 

súa historia, 3º clasificado, cun equipo moi 

novo, formado por  Melina e Camila Alonso, 

Míriam Casillas e Estefanía Sande. 

 

 

Moito mais discreta foi a participación 

masculina. O Triatlón Ferrol presentou dous 

equipos: un en grupos e outro en élite. 

Acadamos o 9º e 15 posto respectivamente. 
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CAMPIONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN 

O pasado día 18 de setembro, disputouse en Vigo o Campionato de España de 

Triatlón sobre distancia  olímpica, (1500-40-10). 

Participaron en esta proba,  na categoría de Grupos de Idade os seguintes:  

 David Arias 

 Javichín Pérez 

 Jorge Arteaga 

 Álvaro García  

 José Ferraces 

 Manu Pita 

 Eva Teijeiro 

Había mais clasificados, pero as lesións, estamos xa no final da tempada, 

impediron mais participación. 

A única representante na categoría Élite foi Estefanía Sande, Campioa Galega 

sub 23,  que non puido rematar a proba por mor de uns problemas musculares. 
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Na categoría junior as nosas representantes; Melina, Camila e Míriam, fixeron un 

papel impresionante: 

 Melina;  Campioa de España Junior 

 Camila;  Medalla de bronce 

 Míriam; 6º clasificada 

Estes resultados levarían a o Club Triatlón Ferrol a proclamarse  Campión de 

España Junior. 

 

LONGA DISTANCIA 
 

Este ano, tamen participamos en 

probas das chamadas “Longa 

Distancia”, aquelas nos que os 

triatletas fan como mínimo 1,8 km de 

natación, 90 km de bicicleta e 21 km 

de carreira a pé. 

 AVIAMAN.  1º proba de triatlón 

de media distancia en Galicia. O Club participou con un equipo formado por 

Javichín, Ramiro, Manu Pita, Jorge Arteaga, Coke, Basilio e David Cerdeira. 

 TRIATLÓN DE MEDIA DISTANCIA DE MALVASÍA, SORIA 

 IRONMAN CHALLENGE BARCELONA. 1800m de natación, 180 km de 

bicicleta e 42 km de carreira a pé. 

 

ACUATLÓN 

O día 3 de xullo celebrouse en Ferrol, na 

praia de Caranza, o Campionato de 

España de Acuatlón.  

Neste Campionato, e aproveitando que o 

día anterior se celebrou a Copa do Rei de 

Triatlón, estaban presentes os mellores 

triatletas Españois. 

Nunha mañá soleada, propia do verán, a praia de Caranza converteuse nun 

escenario magnifico para disfrutar de este campionato. 
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 O Club Triatlón Ferrol obtivo uns excelentes resultados: 

 Estefanía Sande; Campioa de España Sub 23 

 Melina Alonso; Subcampioa de España junior 

 Camila Alonso; Medalla de bronce junior 

 Javichín Pérez 5º clasificado 

 

CAMPIONATO GALEGO 
O domingo 31 de 

xullo tivo lugar en 

Ferrol, praia de 

Caranza o “IX 

Acuatlón Cidade 

de Ferrol e 

Campionato 

Galego”.  

Excelente 

participación e 

resultados. 
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 Camila Alonso; Campioa Galega Absoluta e Campioa Galega Junior 

 Estefanía Sande; 4º clasificada absoluta  

 Chema Rodríguez; 10º Absoluto 

 Nico Fernández, 11º Absoluto 

 Basilio Seijas; 25 absoluto 

Ademais das probas reseñadas en apartados anteriores, tamén participamos en 

outras probas celebradas en Galicia i España. A saber: Duatlón cross de Poio, 

Triatlón por equipos en Allariz, Triatlón Popular Concello de Bueu, Triatlón Popular 

Vila de Allariz, Triatlón Clasificatorio Campionato de España de Fuente Alamo, 

Triatlón de Cuenca, Triatlón Clasificatorio media distancia Ecotrimad, Duatlón 

Nacional de Salinas (Asturias). Algúns dos nosos triatletas competiron no Circuíto 

Andaluz i Extremeño. 

 

 Os resultados obtidos a nivel Nacional, a longo da tempada 2011, nas distintas 

modalidades de Duatlón, Acuatlón e Triatlón levaron a o Club Triatlón Ferrol a 

ocupar o posto 18 do Ranking Nacional. Nada mal, si temos en conta que en 

España hai mais de 100 clubs . 
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 A primeira proba de Dúatlon Escolar da tempada celebrouse en Vedra. Aínda que 

non puideron ir todos, unha boa parte dos integrantes da Escola Triatlón Ferrol 

NorIver debutaron e moi ben. A nivel individual subiron ao podio, Raquel Ruiz,1ª a 

categoría Alevín e Lucía Cabana, 3º na cadete. 

Pero máis alá dos trofeos cabe destacar o avance dos pupilos de Jaime, sobre 

todo no sector ciclista, que levou a moitos a estar en postos moi próximos do podio. 

A representación máis numerosa foi na categoría Infantil. Nesta categoría 

presentamos 2 equipos que quedaron 2º e 3º. 

CAMPIONATO PROVINCIAL DE DUATLÓN ESCOLAR 

 
Malia as ausencias de última hora por 

enfermidades, lesións e outros 

imprevistos... 14 foron os integrantes 

da escola Triatlón Ferrol NorInver os 

que finalmente competiron no 

Provincial Escolar de Duatlón 

celebrado en Santiago. Pero para 

poder chega hasta aquí primeiro tiveron que clasificarse nos Duatlóns  de Viveiro e 

Ferrol. 

Deixando a un lado o erros de organización... ímonos quedar co positivo. 

Practicamente todos os nosos representantes gañaron unha praza para o Galego.  
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Na categoría Alevín, Raquel Ruiz proclamouse Campioa Provincial. Marcos Ruiz 

levouse o bronce na categoría Infantil.  

Por equipos, en Infantil Feminino, proclamouse Campión Provincial o Triatlón 

Ferrol NorInver.  

O equipo Masculino conseguiu a prata detrás do Club anfitrión 

 

CAMPIONATO GALEGO DE DUATLÓN ESCOLAR 

 

 
O sábado 30 de abril, 

despois de ir superando 

as distintas fases, chegou 

o día de medirnos co 

mellores de Galicia. A 

Pobra do Caramiñal foi o 

escenario elixido para a 

Final Galega. Os 

resultados foron bastante 

satisfactorios. Para nós, ter clasificados 13 dos nosos duatletas xa era un orgullo. 

A nivel individual o bronce de Raquel Ruiz na categoría Alevín foi o mais 

significativo 

 Pero por equipos, na categoría infantil, conseguimos a prata tanto en masculino 

como en feminino.  

CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLÓN CATEGORÍAS 

MENORES 
O 31de xullo, na 

praia de Caranza, 

celebrouse o 

Campionato Galego 

de Triatlón de 

Categorías 

Menores. Día 

espléndido masiva 

participación nesta 

proba. 
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RESULTADOS 

 Raquel Ruiz, 3º clasificada na categoría Alevín 

 Daniel Ríos, 4º clasificado Alevín 

 Marcos Ruiz, 3º clasificado Infantil 

 Daniel Santalla, 5º clasificado Infantil 

Por equipos, o Club Triatlón Ferrol acadou o 3º posto do Campionato Galego de 

Triatlón de Categorías Menores. Todo un éxito. 

A ESCOLA NO EUROPEO DE PONTEVEDRA 

O sábado 4 de xuño a Escola do 

Triatlón Ferrol foi a protagonista 

en Pontevedra. 

 Raquel e Marcos Ruiz, Dani 

Santalla, Carlos e Pablo 

Pedrosa, lanzábanse ao Lérez 

dende o mesmo lugar que o 

faría horas despois Javi Gómez 

Noya.………………………………

……… 

A proba na que participaron foi o mini sprint. Tiveron que nadar, pedalear e correr 

con participantes de todas as idades... pero os nosos foron capaces de quedar por 

diante dos adultos. Marcos chegou 4º da xeral e Dani 6º despois de facer un 

segmento ciclista en parella poñendo en práctica o que fan nos adestramentos. 

Pablo máis atrás pero deixando a moito adulto as súas costas. Raquel  e Carlos 

tiveron que competir, aínda que son alevíns, en infantís, rematando no 10º e 12º 

lugar respectivamente.  

Pero máis alá de competir, o importante era estar nese magnífico escenario e máis 

tarde ver en primeira liña como o facían os grandes de Europa. 

 



 

 

18 

Ademais de estas probas, os nenos e nenas da Escola participaron  en tódalas 

probas organizadas en Galicia para categorías menores. Destacar: 

 

 Triatlón de Arteixo. 

 Triatlón de Pontevedra 

 Triatlón do Miño. Lugo 

 Triatlón de Riazor 
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