
 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O DEPORTE ESCOLAR E 

CATEGORÍAS MENORES, Tempada 2012. 
 

CIRCUITO DE PROMOCIÓN DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRIATLON 
 

Durante os meses de xaneiro e febreiro, acordamos a realización dun circuíto de “NADA E CORRE 

2012” , coa finalidade de promover e captar cativos para o noso deporte. Tamén para que nesta época 

invernal os/as adestradores/as podan ver competir os seus rapaces e a súa progresión. Nas probas 

poderase participar con licenza escolar, nas categorías benxamín, alevín, infantil e cadete. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN (COPA GALICIA DE “NADA E CORRE 2012” –

CATEGORÍAS MENORES) 
Celebraranse 3 citas clasificatorias e unha final. En cada proba clasificatoria poderán participar tódolos 

deportistas dos Clubs Galegos que o desexen. Para a final Galega clasificaranse os 15 primeiros de cada 

proba por categoría e sexo, non computando os xa clasificados en probas anteriores. En cada proba 

outorgaranse medallas acreditativas ós 3 primeiros clasificados masculinos e femininos de cada categoría. 

Na final autonómica entregaránselle trofeos os tres primeiros clasificados  masculinos e femininos de 

cada categoría. Tamén haberá clasificacións por equipos (co mesmo sistema que a clasificación do Cpto 

Galego de Tríatlon de Categorías Menores). 

 

Cada proba consistirán en nadar e correr. A natación efectuarase en series por categoría e sexo tratando de 

conformar as mesmas en base os tempos de nado que estimen os adestradores. Iso pode facerse na 

primeira xornada e a partir de aí xa conformalas segundo os resultados das xornadas anteriores. Por 

suposto na final estableceranse as series en función das marcas das xornadas previas. Na carreira 

realizarase unha saída por categoría e sexo saíndo todos á vez. Cando nunha categoría saían máis de 20 

cativos poderá haber unha saída A e outra B con igual número de cativos, segundo o orde da clasificación 

da natación. A clasificación final será o resultado da suma de tempos da carreira e da natación. 

 

DISTANCIAS 

Benxamín 50 metros natación 500 metros carreira 

Alevín 100 metros natación 500 metros carreira 

Infantil 200 metros natación 1000 metros carreira 

Cadete 400 metros natación 2000 metros carreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUATLON ESCOLAR (2012) 
 
1º.- INVITACIÓNS: 

As invitacións para o Campionato Galego concederanse única e exclusivamente a criterio da 

dirección técnica da Federación Galega de Tríatlon. 

Poderá participar un deportista aínda que non participase nas fases clasificatorias sempre que o 

director técnico o estime oportuno, optando os premios individuais e quedando excluído para 

computar na clasificacións por equipos. 

 

2º.- DESAROLLOS: 

Os desarrollos permitidos en Galicia, tanto nas probas de Duatlon como de Tríatlon, son 52-14. 

Aínda que a nivel estatal a Fetri impón outros criterios, dende a Fegatri consideramos que 

buscando o fomento da participación hai que outorgar as maiores facilidades posibles os máis 

cativos, tendo en conta que moitos comparten bicicleta. Con respecto a esta limitación nas 

probas clasificatorias e populares, incluso se será máis permisivos e se fará a vista gorda, non 

así nos campionatos autonómicos onde se será máis estritos e aplicarase nese campionato a 

normativa aprobada. 

Non obstante, chamamos ós técnicos á cordura, pois, se ben entendemos que estas limitacións 

non benefician (xa que un cativo con desarrollos superiores non saca “tempo de beneficio” en 

Competición) pero, sen embargo, non establecer limitacións nos adestramentos diarios, si pode 

acarrear lesións e problemas ós mesmos, polo tanto perxudicalos. 

 

3º.- VARIANTE NA CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 

Para a clasificación por equipos teranse en conta os tempos dos 3 primeiros clasificados, 

gañando o que sume menos tempo. Cando os postos de premiación e/ou clasificación non se 

completen o podio con equipos de tres compoñentes, a continuación irán os equipos de 2 

compoñentes, 

seguindo os mesmo criterios de tempos. 

 

 

BIATLON ESCOLAR (2012) 
 
1º.- INVITACIÓNS: 

As invitacións para o campionato galego concederanse única e exclusivamente a criterio da 

dirección técnica da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno. 

Poderá participar un deportista aínda que non participase nas fases clasificatorias sempre que o 

director técnico o estime oportuno, optando os premios individuais e quedando excluído para 

computar na clasificacións por equipos. 

 

2º.- VARIANTE NA CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 

Para a clasificación por equipos teranse en conta os tempos dos 3 primeiros clasificados 

(masculinos e femininos), gañando o que sume menos tempo. Cando os postos de premiación 

e/ou clasificación non se completen, irán os equipos de 2 compoñentes masculinos e 2 

compoñentes femininos; a continuación irán os equipos de 3 compoñentes, debendo 

obrigatoriamente ser un deles home ou muller, seguindo o mesmo criterio de tempos. 


