
III TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE POIO 
 

REGULAMENTO 
Organiza:  
Concello de Poio 

Lodeco S.L.U. 

Club Ciclismo-Tríatlon Poio 

Email: ctpoio@hotmail.com 

Persoa de contacto: Carlos 

Teléfono: 626 295 220 
 

Patrocina: 

Concello de Poio 
 

Colaboran: 

Club Náutico de Raxó 

Deputación Provincial de Pontevedra 

Policía Local 

Protección Civil 

Diario de Pontevedra 

 

Lugar, datas e horarios das carreiras: 

Domingo 5 de agosto de 2018 – Praia de Raxó 

Saída proba absoluta ás 11:00 Hora de corte proba absoluta 12:30  

Saída proba de menores A ás 12:30 

Saída proba de menores B ás 12:45 

Entrega de trofeos: 13:30 horas  

 

Categorías e Distancias:  
Proba de menores A : Nados entre os anos 2006 e 2009……………150m  

Proba de menores B : Nados entre os anos 2001 e 2005……………500m  

Proba absoluta:           Nados no ano 2000 e anteriores…………... 2.000m  

 

 

Regulamento: 

 

-Non estará permitido o acompañamento dos participantes mediante o uso de 

embarcacións tanto a motor coma non. A non observancia desta norma implicará a 

descualificación dos atletas acompañados. 

-O neopreno será obrigatorio na proba absoluta. 

-O gorro proporcionado pola organización será de uso obrigatorio, de usar outro gorro, 

este debe permanecer sempre debaixo do gorro da proba.  

-Dado o espírito deportivo e popular desta proba non se admitirán reclamacións. A 

participación leva implícita a aceptación do regulamento da proba. 

-A organización e os seus colaboradores non se fan responsables dos danos morais ou 

materiais que a si mesmos ou a outras persoas ocasionen os participantes nas carreiras. 

-A organización da proba reservarase a facultade de decidir sobre calquera aspecto ou 

circunstancia non contemplada neste regulamento 

-Por cuestións de seguridade, a organización da proba poderá obrigar a retirada da auga 

dos participantes 



 

 Inscricións: 
Inscircións on-line na páxina www.championchipnorte.com 

 

Prezo proba absoluta: 10€ Limitada a 200 participantes por orde de inscrición 

 

Probas de menores gratuítas. 

 

Peche de inscricións o xoves  2 de agosto. 

 

Non se aceptan inscricións por teléfono ou mail 

 

Para poder inscribirse serán obrigatorios os seguintes datos: 

-DNI  

- Nome 

-Apelidos 

-Data de nacemento 

-Sexo 

-Localidade 

-Teléfono Móbil 

- Se é atleta empadroado/a en Poio 

 

A organización reservarase o dereito de non inscribir a que non cubra correctamente os 

datos requeridos e, polo tanto, non deixalo participar na proba. 
 

Recollida de dorsais: 

Na carpa de organización, na Praia de Raxó de 9:30 a 15’ antes de cada saída.  

 

Premios: 

 Neopreno Zoot Wahine para a vencedora absoluta (talla a escoller entre S ou M) 

 Neopreno Zoot Wave para o vencedor absoluto (talla a escoller entre S, M ou L) 

 Medallas para os tres primeiros clasificados/as de cada categoría. 

 Trofeo para o primeiro e primeira local da proba absoluta. 

 

Todos os que rematen a proba recibirán un agasallo conmemorativo. 

http://www.championchipnorte.com/

