
 XXVII TRÍATLON VILA DE ALLARIZ  
 Organiza: Concello de Allariz e Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno.  

Patrocina: Concello de Allariz. 

Data: sábado 20 de Agosto de 2016 

Hora de saída: 18:00h 

Limite de participación.-  125 participantes (+ 25 reservadas á organización).- outorgaranse  por 

rigorosa orde de formalización  da inscrición (entrada da documentación completa, pagamento e DNI, na 

Federación );  se houbese máis de 110 inscritos faranse dúas saídas consecutivas. Elaborarase lista de espera, 

unha vez superado o límite.  

Recollida de dorsais:  De 16:30h a 17:30h no mesmo día da proba, na Alameda de Allariz. 

Control de Material:  17:00 a 17:45h 

Participantes: 

Neste campionato poderán participar: 

            A/ Tódolos deportistas federados na F.G. de Triatlón. 

            B/ Aquelas persoas que fagan licenza de un día (custo 12€) 

            C/ Ter cumpridos 16 anos. 

Categoría: Cadete (H/M), Júnior (H/M), Absoluta (H/M) e Veterán (H/M). 

INSCRICIÓNS:  Dende o luns 8 ao martes 16 de Agosto ou ata cubrir prazas. 

Non se admitirán inscricións incompletas ou fóra de prazo. Todas serán confirmadas na web. 

A inscrición realizarase  on-line, a través da web da Federación Galega de Tríatlon www.fegatri.org, no 

apartado Competicións /Inscricións. 

Federados Galegos .-  Unha vez na carreira accederán cos códigos xa enviados a clubs e independentes no apartado 

inscricións á dereita da mesma. A inscrición formalizarase co envío do xustificante de pagamento a nome do club ou do 

deportista se é independente. (6 €).  

Licenzas 1 día:  Unha vez que acceda á carreira , realizarase a introdución de tódolos datos no formulario de inscrición 

que se abre á dereita da carreira (inscricións de licenzas de 1 día) 

Formalizarase enviando (Copia do DNI e Xustificante de pagamento ó seu nome ) ó fax 982109800 ou 

mail fegatri@hotmail.com  (Custe licenza de 1 día de 12€+ 6€ Inscrición ) total ingreso 18€  

Os Cadetes non federados só aboarán 6€ de licenza de un día. 

"Federados con licencia de otra comunidad.- deberán enviar el formulario de solicitud de invitación que pueden 
descargar de nuestra web, adjuntando el justificante del abono de la inscripción, por fax 982109800 
o  mail fegatri@hotmail.com,  y serán inscritos desde la Federación. A continuación indicamos el enlace de descarga 

http://fegatri.org/wp-content/uploads/2013/04/solciitude-invitacion-corredores-outras-comunidade1.pdf 

Precio 6 €.-  

O pagamento farase no Nº de conta da Federación Galega de Tríatlon e P.M.:  

Banco Sabadell ES37 0081 5223 16 0001338040 

Unha vez pechado o prazo de inscrición estas non admiten modificacións. 

DISTANCIAS: Para tódalas categorías 750m-24Km.-5500m 

Premios: Trofeo para os tres primeiros clasificados de cada categoría (M/F), e para os tres primeiros clubs 

masculino e feminino. 

Normas:   A proba rexerase polas normas de competición da Federación Galega de Tríatlon. 
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