
Pontevedra, 
21 e 22 de maio 



 Dende o ano 2008 Pontevedra ten unha cita 
xa ineludibel co tríatlon español e 
internacional. 

 
 Dende a primeira Copa de Europa celebrada 

no 2008 ata o día de hoxe, pola cidade do 
Lérez pasaron probas de todo tipo: Copas de 
Europa, Campionato de Europa, Campionato 
do Mundo de Duatlón, Campionatos de 
España… 
 

 Esta será a primeira vez que se celebre a 
Copa do Rei e da Raíña e o Campionato de 
España de Tríatlon por Relevos, dúas probas 
por equipos, que ofrecerán un espectáculo 
diferente ao que ata agora se puido 
contemplar en Pontevedra. Ademais, 
celebraranse ambas probas a nivel escolar o 
que propiciará a presenza de moitos 
familiares en Pontevedra. 
 

 En total participarán máis de 2.000 
deportistas de toda España e cun gran 
protagonismo dos clubs galegos, que 
tentarán loitar por estar no podio. 



 Venres 20 
 17:00  a 20:00 horas: Horario da secretaría da proba. 

 
 Sábado 21 
 09:00 a 13:00 horas: Horario da secretaría. 
 10:45 horas: Reunión técnica da Copa do Rei/Raíña. 
 11:30 horas: Reunión técnica do Campionato de España 

de Tríatlon de Relevos. 
 13:00 horas: Saída do primeiro equipo da Copa do Rei. 

 
 Domingo 22 
 9:00 horas:  Saída Campionato de España de Tríatlon 

por Relevos – Idade escolar masculino 
 9:03 horas: Saída Campionato de España de Tríatlon por 

Relevos – Idade escolar feminino 
 10:20 horas: Saída Campionato de España de Tríatlon 

por Relevos – Open masculino. 
 11:40  horas: Saída Campionato de España de Tríatlon 

por Relevos – Elite feminino 
 11:43 horas: Saída Campionato de España de Tríatlon 

por Relevos – Open feminino 
 13:00 horas: Saída Campionato de España de Tríatlon 

por Relevos - Elite Masculino 
 

                                                        Horarios provisionais 
 
 
 



 A proba, que se celebrará o sábado 21 de 
maio (13:00 horas), desenvolverase sobre a 
distancia sprint (750 metros de natación, 
19 quilómetros de bici e 5 de carreira a pe). 

  É unha contrarreloxo por equipos, que 
están compostos por un máximo de 6 
membros e deben rematar polo menos 
catro para clasificar. O cuarto clasificado é 
o que da o tempo ao equipo. 

  Os equipos sairán en intervalos de 1 
minuto seguindo a clasificación da 
tempada anterior (en orde inversa), polo 
que os mellores saen nas últimas 
posicións. Tamén haberá unha competición 
Open (masculina e feminina) e escolar. 

 
 Número de participantes a falta dunha 

semana para o peche da inscrición: 973 
deportistas e 200 equipos. 



 

 Natación 

   750 metros 

 

 

 

 

 Ciclismo 

  19 quilómetros 

 

 

 

 Carreira  
  5 quilómetros 



O pasado ano a Copa celebrouse en Oropesa 
do Mar cos seguintes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Categoría feminina: 

 1. Diablillos de Rivas 

 2. Tríatlon Ferrol 

 3. Cidade de Lugo Fluvial 

 

 Categoría masculina 

 1. Universidade de Alacante 

 2. Cidade de Lugo Fluvial 

 3. Arcade Inforhouse 
 
 



 O domingo 22 de maio (a partir das 
09:00 horas) celebrarase esta 
competición na que os equipos 
están formados por tres deportistas 
e cada un deles realizará un 
pequeno tríatlon (250 metros de 
carreira a pe, 6 quilómetros de 
bicicleta e 1,6 de carreira a pe) e da 
a quenda ao seu compañeiro. 
Ademais de elite, tamén celebrarase 
unha proba Open e escolar. 

 

 Número de participantes a falta 
dunha semana para o peche  da 
inscrición: 721 deportistas e 240 
equipos. 



 
 

 Natación 
  250 metros 

 
 
 
 

 Ciclismo 
  6 quilómetros 

 
 
 
 

 Carreira 
1,6 quilómetros 

 



O pasado ano o Campionato de España por relevos 
celebrouse en Oropesa do Mar cos seguintes 
resultados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Categoría feminina: 

 1. Tríatlon Ferrol 

 2. X3M 

 3. Cidade de Lugo Fluvial 

 

 Categoría masculina 

 1. Universidade de Alacante 

 2. Cidade de Lugo Fluvial 

 3. FastTriatlon Club 




