


mesmo. Ademais, poderá seguir acumulando km que se utilizarán para desenvolver 
a propia clasif icación do evento e sumar € solidarios que se doarán á ONG local 
“Ayuda al Mundo Necesitado” de Baiona. Tamén suman os quilómetros que se fagan 
indoor (cinta, bike, natación e piscina).
    • Triatlón solidario de Baiona – reto: lograr superar as distancias propostas no 
regulamento (750 natación + 20 km bici + 5 km carreira) nun mesmo día (camiseta 
f inisher). Por cada distancia acumulada (750 natación + 20 km bici + 5 km carreira), 
1 € solidario. 

4.4. Inscricións
    • A través da app baionacodeporte.gal
    • No propio Pavillón Municipal de Baiona, f isicamente.
O prezo por participar nos distintos eventos será de 5 €, e aqueles que completen a 
súa distancia, recibirán a súa camiseta conmemorativa alegórica dos eventos.
O máximo de diñeiro acumulable por persoa e evento será de 5 € solidarios.
4.5. Proposta solidaria
Cambiaremos os quilómetros que cada un de vós realicedes por diñeiro, que será 
entregado á ONG “Ayuda al Mundo Necesitado” de Baiona.
10 km de carreira a pé - 1€
40 km de saída en bicicleta - 1€
2 km de natación en augas abertas - 1€
Distancia sprint tríatlon (750 m natación + 20 km bici + 5 km carreira) - 1 €
Todos os km solidarios realizados polos participantes serán entregados á ONG 
“AYUDA AL MUNDO NECESITADO” de Baiona.
4.6. Clasif icación eventos
En cada un dos eventos previstos para este verán 2021, estableceranse clasif ica-
cións absolutas e por categorías, sendo o criterio a valorar a suma de km alcanza-
dos en cada un deles. A proposta é, a modo de exemplo, que o vencedor absoluto 
da carreira pedestre 2021 será aquela persoa que máis quilómetros sexa capaz de 
realizar dende o 15 de xuño ao 15 de setembro.

5. CATEGORÍAS
Establécense as seguintes categorías:
A/ SUB 17 (anos 2004-2005-2006-2007 masculinos e femininos) Gratuítos.
B/ ADULTOS ( a partires do 2003 ).
C/ CATEGORÍAS DE LOCAIS (masculinos e femininos censados en Baiona desde o 
ano anterior como mínimo á celebración do evento).
D/ PREMIO AO MÁIS NOVO PARTICIPANTE E AO MÁIS MAIOR que f inalicen o evento 
con todas a súas características.
E/ TROFEOS POR EQUIPOS Computarase polos quilómetros conseguidos pola suma 
dos compoñentes do mesmo sendo como mínimo de 1 membro e como máximo 
de 5, alcanzando tantos quilómetros acumulados polos membros do equipo que 
conforman o mesmo.
A idade mínima para participar establécese nos 14 anos (2007). Os participantes 
menores de idade requiren dunha autorización por parte dun titor responsable para a 
súa inscrición.

6. TROFEOS
PREMIOS: Trofeos para os primeiros de cada categoría masculina e feminina.
SUB 17 / ADULTOS 
Teremos tamén trofeos para os vencedores absolutos; masculino, feminino, primeiro 

baionés e primeira baionesa. Os trofeos non serán acumulables.
Tamén temos premio especial para o participante máis novo e para o máis maior.
Os vencedores absolutos obterán una noite de aloxamento no Parador “Conde de Gondo-
mar de Baiona”.
Unha vez rematado o prazo de participación (15 de setembro) establecerase una entrega 
de premios os gañadores aproveitando o acto para facer entrega dos € solidarios acada-
dos entre todos os participantes. Realizarase o 24 de setembro.
Entrega de premios
Venres 24 de setembro.

7. INSCRICIÓNS
A través da plataforma www.championchipnorte.com ou físicamente no pavillón municipal 
de Baiona ou a través do email deportes@baiona.gal T. 986 356 558.
Tamén poderá realizarse a través da propia app baionacodeporte.gal
Data de apertura de inscricións: 15 xuño
Data peche de inscricións: 15 de setembro
Número de prazas limitado: por rigorosa orde de inscrición.
Prezo: 5 € a ingresar en ES20 2100 1821 6802 0000 0539 (La Caixa) / Concello de 
Baiona. A categoría SUB17 é gratuíta.
Concepto: VII Tríatlon Solidario Vila de Baiona +nome do participante.
Enviar xustif icante do ingreso acompañado da folla de inscrición, ás of icinas do Pavillón de 
deportes Municipal de Baiona ou a través do email deportes@baiona.gal especif icando 
nome do participante.
O prezo inclúe camiseta conmemorativa para aqueles que superen o reto deportivo de 
acadar as distancias esixidas no regulamento (750 metros de natación + 20 km de bici-
cleta + 5 km de carreira a pé) nunha mesma xornada (no mesmo día) e ademais podes 
cambiar os teus km de esforzo en conseguir un máximo de 5€ solidarios acumulados por 
participante por cada 750 metros de natación + 20 km de bici + 5 km de carreira a pé 
para á ONG “Ayuda al mundo necesitado” de Baiona.

8. RECOLLIDA DE CAMISETAS
As camisetas CONMEMORATIVAS do evento serán entregadas aos participantes unha vez 
superado o reto deportivo a partir do día 15 de xullo ata o 31 de setembro.

9. CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS
Descrición do percorrido: para acadar a túa camiseta conmemorativa de f inisher deberás 
superar no mesmo día as distancias estipuladas no regulamento. A maiores poderás acu-
mular km solidarios que se trocarán en € para a ONG “Ayuda al mundo necesitado” 1 € por 
cada 750 metros de natación + 20 km de bicicleta + 5 km de carreira a pé.

10. CONSIDERACIÓNS PARTICULARES
Todo participante deberá ser consciente da dureza e esixencia física do percorrido presen-
tando un nivel de preparación física e de adestramento que lle permita realizar o mesmo con 
garantías e unha vez que tramita a inscrición no mesmo faino de carácter voluntario e exime 
aos organizadores de responsabilidade algunha pola súa participación voluntaria asumin-
do os riscos propios que o presente evento esixe.
DEREITOS DE IMAXE: a aceptación da presente normativa inclúe a autorización por parte da 
organización da utilización de imaxes para a promoción e difusión do evento.
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CARREFOUR MARKET SABARÍS
COCACOLA
ARENA
PARADOR CONDE DE GONDOMAR
MRC YATES BAIONA
WETSPORT LADEIRA
PROTECCIÓN CIVIL VAL MIÑOR
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BE ONE

3. CALENDARIO
DATA EVENTO: 15 XUÑO AO 15 DE SETEMBRO 2021

4. MODALIDADE DA PROBA
4.1. Situación actual
Ante a actual situación derivada pola COVID-19 e dadas as inquedanzas orixinadas tanto a 
nivel normativo-legal que as regula e as propias que xera a súa organización nos distintos 
eventos de marcado carácter popular e deportivos, que tradicionalmente programamos 
dende o servizo municipal de deportes de Baiona, e en def initiva, até alcanzar a desexada 
inmunidade, decidimos organizar para este verán do 2021 a seguinte proposta deportiva, 
para intentar, na medida do posible, fomentar o desenvolvemento da práctica deportiva e 
axudar aos máis necesitados nestes momentos tan difíciles.

4.2. Proposta 2021
Crearemos unha app propia dos eventos deportivos de Baiona que abranguen;
    • XII Travesía a nado “Gran Premio Be One”
    • XII Subida ciclo turista á Groba
    • XXXVI carreira pedestre popular “Andar e correr”
    • VIII Tríatlon solidario de Baiona “Gran Premio Be One”

4.3. Tempo e desenvolvemento das actividades
Daremos dende o día 15 de xuño ao 15 de setembro de 2021, para poder participar nos 
presentes eventos.
Unha vez decididos os eventos nos que participas, poderás acumular máis quilómetros na 
modalidade que escollas durante todo o período aberto de participación das actividades.
Para todos aqueles participantes nos distintos eventos que logren superar as distancias e 
percorridos dos tradicionais eventos, faráselles entrega dunha camiseta conmemorativa do 
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percorridos dos tradicionais eventos, faráselles entrega dunha camiseta conmemorativa do 



mesmo. Ademais, poderá seguir acumulando km que se utilizarán para desenvolver 
a propia clasif icación do evento e sumar € solidarios que se doarán á ONG local 
“Ayuda al Mundo Necesitado” de Baiona. Tamén suman os quilómetros que se fagan 
indoor (cinta, bike, natación e piscina).
    • Triatlón solidario de Baiona – reto: lograr superar as distancias propostas no 
regulamento (750 natación + 20 km bici + 5 km carreira) nun mesmo día (camiseta 
f inisher). Por cada distancia acumulada (750 natación + 20 km bici + 5 km carreira), 
1 € solidario. 

4.4. Inscricións
    • A través da app baionacodeporte.gal
    • No propio Pavillón Municipal de Baiona, f isicamente.
O prezo por participar nos distintos eventos será de 5 €, e aqueles que completen a 
súa distancia, recibirán a súa camiseta conmemorativa alegórica dos eventos.
O máximo de diñeiro acumulable por persoa e evento será de 5 € solidarios.
4.5. Proposta solidaria
Cambiaremos os quilómetros que cada un de vós realicedes por diñeiro, que será 
entregado á ONG “Ayuda al Mundo Necesitado” de Baiona.
10 km de carreira a pé - 1€
40 km de saída en bicicleta - 1€
2 km de natación en augas abertas - 1€
Distancia sprint tríatlon (750 m natación + 20 km bici + 5 km carreira) - 1 €
Todos os km solidarios realizados polos participantes serán entregados á ONG 
“AYUDA AL MUNDO NECESITADO” de Baiona.
4.6. Clasif icación eventos
En cada un dos eventos previstos para este verán 2021, estableceranse clasif ica-
cións absolutas e por categorías, sendo o criterio a valorar a suma de km alcanza-
dos en cada un deles. A proposta é, a modo de exemplo, que o vencedor absoluto 
da carreira pedestre 2021 será aquela persoa que máis quilómetros sexa capaz de 
realizar dende o 15 de xuño ao 15 de setembro.

5. CATEGORÍAS
Establécense as seguintes categorías:
A/ SUB 17 (anos 2004-2005-2006-2007 masculinos e femininos) Gratuítos.
B/ ADULTOS ( a partires do 2003 ).
C/ CATEGORÍAS DE LOCAIS (masculinos e femininos censados en Baiona desde o 
ano anterior como mínimo á celebración do evento).
D/ PREMIO AO MÁIS NOVO PARTICIPANTE E AO MÁIS MAIOR que f inalicen o evento 
con todas a súas características.
E/ TROFEOS POR EQUIPOS Computarase polos quilómetros conseguidos pola suma 
dos compoñentes do mesmo sendo como mínimo de 1 membro e como máximo 
de 5, alcanzando tantos quilómetros acumulados polos membros do equipo que 
conforman o mesmo.
A idade mínima para participar establécese nos 14 anos (2007). Os participantes 
menores de idade requiren dunha autorización por parte dun titor responsable para a 
súa inscrición.

6. TROFEOS
PREMIOS: Trofeos para os primeiros de cada categoría masculina e feminina.
SUB 17 / ADULTOS 
Teremos tamén trofeos para os vencedores absolutos; masculino, feminino, primeiro 

baionés e primeira baionesa. Os trofeos non serán acumulables.
Tamén temos premio especial para o participante máis novo e para o máis maior.
Os vencedores absolutos obterán una noite de aloxamento no Parador “Conde de Gondo-
mar de Baiona”.
Unha vez rematado o prazo de participación (15 de setembro) establecerase una entrega 
de premios os gañadores aproveitando o acto para facer entrega dos € solidarios acada-
dos entre todos os participantes. Realizarase o 24 de setembro.
Entrega de premios
Venres 24 de setembro.

7. INSCRICIÓNS
A través da plataforma www.championchipnorte.com ou físicamente no pavillón municipal 
de Baiona ou a través do email deportes@baiona.gal T. 986 356 558.
Tamén poderá realizarse a través da propia app baionacodeporte.gal
Data de apertura de inscricións: 15 xuño
Data peche de inscricións: 15 de setembro
Número de prazas limitado: por rigorosa orde de inscrición.
Prezo: 5 € a ingresar en ES20 2100 1821 6802 0000 0539 (La Caixa) / Concello de 
Baiona. A categoría SUB17 é gratuíta.
Concepto: VII Tríatlon Solidario Vila de Baiona +nome do participante.
Enviar xustif icante do ingreso acompañado da folla de inscrición, ás of icinas do Pavillón de 
deportes Municipal de Baiona ou a través do email deportes@baiona.gal especif icando 
nome do participante.
O prezo inclúe camiseta conmemorativa para aqueles que superen o reto deportivo de 
acadar as distancias esixidas no regulamento (750 metros de natación + 20 km de bici-
cleta + 5 km de carreira a pé) nunha mesma xornada (no mesmo día) e ademais podes 
cambiar os teus km de esforzo en conseguir un máximo de 5€ solidarios acumulados por 
participante por cada 750 metros de natación + 20 km de bici + 5 km de carreira a pé 
para á ONG “Ayuda al mundo necesitado” de Baiona.

8. RECOLLIDA DE CAMISETAS
As camisetas CONMEMORATIVAS do evento serán entregadas aos participantes unha vez 
superado o reto deportivo a partir do día 15 de xullo ata o 31 de setembro.

9. CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS
Descrición do percorrido: para acadar a túa camiseta conmemorativa de f inisher deberás 
superar no mesmo día as distancias estipuladas no regulamento. A maiores poderás acu-
mular km solidarios que se trocarán en € para a ONG “Ayuda al mundo necesitado” 1 € por 
cada 750 metros de natación + 20 km de bicicleta + 5 km de carreira a pé.

10. CONSIDERACIÓNS PARTICULARES
Todo participante deberá ser consciente da dureza e esixencia física do percorrido presen-
tando un nivel de preparación física e de adestramento que lle permita realizar o mesmo con 
garantías e unha vez que tramita a inscrición no mesmo faino de carácter voluntario e exime 
aos organizadores de responsabilidade algunha pola súa participación voluntaria asumin-
do os riscos propios que o presente evento esixe.
DEREITOS DE IMAXE: a aceptación da presente normativa inclúe a autorización por parte da 
organización da utilización de imaxes para a promoción e difusión do evento.

REGULAMENTO
 DO VII TRÍATLON VILA DE BAIONA 2021
 “GRAN PREMIO BE ONE”

1. ORGANIZACIÓN
CONCELLARÍA DE DEPORTES E EXCELENTÍSIMO CONCELLO DE BAIONA

2. PATROCINIO E COLABORACIÓN
CARREFOUR MARKET SABARÍS
COCACOLA
ARENA
PARADOR CONDE DE GONDOMAR
MRC YATES BAIONA
WETSPORT LADEIRA
PROTECCIÓN CIVIL VAL MIÑOR
GALICIA ACTIVA
LA CAIXA
VAL MIÑOR TV
CHAMPION CHIP NORTE
BE ONE

3. CALENDARIO
DATA EVENTO: 15 XUÑO AO 15 DE SETEMBRO 2021

4. MODALIDADE DA PROBA
4.1. Situación actual
Ante a actual situación derivada pola COVID-19 e dadas as inquedanzas orixinadas tanto a 
nivel normativo-legal que as regula e as propias que xera a súa organización nos distintos 
eventos de marcado carácter popular e deportivos, que tradicionalmente programamos 
dende o servizo municipal de deportes de Baiona, e en def initiva, até alcanzar a desexada 
inmunidade, decidimos organizar para este verán do 2021 a seguinte proposta deportiva, 
para intentar, na medida do posible, fomentar o desenvolvemento da práctica deportiva e 
axudar aos máis necesitados nestes momentos tan difíciles.

4.2. Proposta 2021
Crearemos unha app propia dos eventos deportivos de Baiona que abranguen;
    • XII Travesía a nado “Gran Premio Be One”
    • XII Subida ciclo turista á Groba
    • XXXVI carreira pedestre popular “Andar e correr”
    • VIII Tríatlon solidario de Baiona “Gran Premio Be One”

4.3. Tempo e desenvolvemento das actividades
Daremos dende o día 15 de xuño ao 15 de setembro de 2021, para poder participar nos 
presentes eventos.
Unha vez decididos os eventos nos que participas, poderás acumular máis quilómetros na 
modalidade que escollas durante todo o período aberto de participación das actividades.
Para todos aqueles participantes nos distintos eventos que logren superar as distancias e 
percorridos dos tradicionais eventos, faráselles entrega dunha camiseta conmemorativa do 

NATACIÓN
750 MTS

VII TRÍATLON BAIONA

VII TRÍATLON BAIONA

CARREIRA
5 KM

BICICLETA 
20 KM

VII TRÍATLON BAIONA

Gran premio


