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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

 01.- SAÍDAS, APARCAMENTO E META 

Como se indicou no Boletín 2,  tanto a  Secretaria,  Boxes,  Saida do Raid e  Meta do 6º
BUDIÑORAID eurocidade Tui-Valença 2021  van a estar no centro interfederado de Piragüismo
do concello de Tui.

Habilitaranse dúas  zoas de aparcadoiro  moi preto da zona de competición,  onde os
equipos poderán deixar  os  seus vehículos.  O aparcadoiro 1  estará xa a  partir  do venres  a
disposición de todos aqueles que se despracen en furgonetas ou autocaravanas e que queiran
pasar alí a noite . Dende a organización pedimos a colaboración de todos tanto para o mellor
aproveitamento destes espazos, cedidos polo concello de Tui e po los propios veciños, coma
para manter da mellor das maneiras as condicións de limpeza e hixiene dos mesmos.
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

Hay varias cafeterías, bares e taperías pola zona onde poder cear e almorzar.

O  acceso  a  zona  de  competición  estará  pechada  o  trafico  o  dia  da  proba.  Está
totalmente prohibido aparcar na baixada o centro interfederado. Ata ahi soamente se pode
baixar para deixar as caixas dos equipos, pero inmediatamente haberá que retirar os vehículos
para deixar paso a outros participantes e para o propio desenvolvemento da proba.

Na zona de boxes haberá un  espazo reservado para cada un dos equipos e  identificado co
numero de dorsal, en cada un deles haberá unha bolsa cos dorsais (Raiders e BTT’s), bridas, pulseiras,
pinza sportident (No caso de alugarense), obsequio da proba, etc... Todo o material do equipo, caixas,
bicicletas, pas, etc.. deixarase no box do equipo. 

Haberá servizos no centro de competición pero non asi duchas nin chan duro en cumprimento
do protocolo Fisio-Covid.

RECORDADE     
Os  equipos  deberan  permanecer  no  seu  box  durante  todo  o  tempo que

permanezan  no centro  de competición,  tanto antes  da  saída como no transcurso das
transicións que alí se realicen. Unicamente abandonaran os seus boxes para acudir a zona
de pre-saída e/ou saída, a hora sinalada no orde de saída publicado con antelación.  Será
obrigatorio o uso de tapa bocas durante todo o tempo que se permaneza nesta zona
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

 02.- HORARIOS 

O 6 º BUDIÑORAID  Eurocidade  Tui-Valença 2021  vai presentar os seguintes horarios,
manténdose na sua totalidade os publicados no boletín 2:

DÍA HORA LUGAR EVENTO

MARTES 7/09 23.59 www.Tracktherace.com Peche Inscricións

MÉRCORES 8/09 22.00 www.fegado.es
Lista Equipos Inscritos e

horas de saída

XOVES 9/09 22.00 www.fegado.es
Publicación Raid Books

e instrucións de carreira

SÁBADO 11/09

08.00 -
08.30

Centro interfederado de Tui

Apertura de Boxes e
recepción de equipos

Categorías  3.0 e 2+1

08.30 –
08:45

Charla Técnica previa
Categorías 3.0 e 2+1

08:45
Entrega escalonada de

Mapas
Categorías 3.0 e 2+1

09:00 SAÍDA  ESCALONADA
cats. 3.0 e 2+1

SÁBADO 11/09

10.00 - 10.30

Centro interfederado de Tui

Apertura de Boxes e
recepción de equipos

Orienta-Raid

10:45
Entrega escalonada de

Mapas
Categoría Orienta-Raid

11:00 SAÍDA ESCALONADA
cat. Orienta – Raid

18:00 META
Categoría Orienta-Raid

SÁBADO 11/09 19:00 Centro interfederado de Tui META
Categorías 3.0 e 2+1

SÁBADO 11/09 21.00 www.fegado.es
PUBLICACIÓN ONLINE

RESULTADOS
PROVISIONAIS
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

TEMPO DE CARREIRA :

Os equipos que entren  fóra de control perderán  todos os puntos  da sección que
estean disputando.

Considerase que un equipo entra fóra de control canto teña superado o tempo
efectivo de carreira que teña para entrar en meta.

Art – 141.3 “O tempo efectivo para cada equipo será a resultante de descontar, do tempo
de carreira, as neutralizacións e agravios que haxan sufrido durante o recorrido”

N o  6 º  BUDIÑORAID Eurocidade Tui-Valença 2021 establecese os  seguintes horarios  e
tempos  efectivos de carreira  para  os  primeiros  equipos,  incrementados  nos  minutos
correspondentes a orde de saída de cada equipo na saída escalonada:

DIA SAÍDA META TEMPO EFECTIVO CATEGORÍAS

SÁBADO 11/09 09:00 19:00 10h 3.0 e 2+1

SÁBADO 11/09 11:00 18:00 7h Orienta - Raid

Corrección ao mencionado por erro no boletín 2:
“As   distintas   neutralizacións   do   tempo   de   carreira   non   aumentarán   en   ningún   caso   o

tempo efectivo da mesma, sendo as horas de peche de meta as indicadas no cadro anterior,
ampliándose de igual maneira, en un minuto segundo a orde de saída de cada equipo”

Retirase o artigo anterior e substituíse polo seguinte extraído do vixente regulamento:
Art – 141.2 “A hora de peche de meta terá en conta o tempo efectivo de carreira de cada

equipo, po lo que terase en conta o tempo que cada equipo houbera estado neutralizado.”

E responsabilidade dos  equipo o  coñecer  e  ter  controlado en  todo momento o seu
tempo  de  carreira  (Preguntando  o  controlador  sobre  cada  neutralización,  utilizando
cronómetros propios, etc..)

Os equipos que cheguen a meta mais aló do seu tempo máximo de carreira, perderán
tódolos puntos da sección que estiveran disputando.  Os equipos que tras  30 minutos do
peche de meta non houberan descargado as súas pinzas, perderán tódolos puntos do raid.
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

 03.- DISTANCIA, SECCIÓNS e DURACIÓN 

O 6º BUDIÑORAID  Eurocidade  Tui-Valença  2021 vai a dividirse nos seguintes sectores de
competición, e vai a realizarse baixo as seguintes disciplinas para as seguintes distancias (mellor opción
de recorrido) e para os mellores tempos e tempos intermedios estimados para cada unha das seguintes
categorías:

Categorías     3.0     e     2+1  :  

SECTOR DISTANCIA
aproximada

DESNIVEL +
aprox.

DESNIVEL –
aprox.

MELLOR
TEMPO

estimado

TEMPO
MEDIO

estimado

BTT 40 Km. 1330m 1330m 3:30h 4:00h

1)  TREKKING 30 Km. 1050m 1050m 4:00h 4:30h

BTT 25 Km. 535m 535m 1:30h 2:00h

2)   KAIAK 8 Km. 25m 25m 1:00h 1:20h

O-PE 10 Km. 350m 350m 1:15h 1:40h

TOTAL 113 Km 3290m 3290m 11:15h 13:30h

1) -  Sector cun tempo máximo de finalización. A distancia, desniveis e tempos correspondese a realización completa do sector.
2) -  Sector con hora de apertura e peche. O terce compoñente do equipo espera no box ata que os  seus compañeiros rematen.

Categoría     Orienta-Raid  :  

SECTOR DISTANCIA
aproximada

DESNIVEL +
aprox.

DESNIVEL –
aprox.

MELLOR
TEMPO

estimado

TEMPO
MEDIO

estimado

BTT 21 Km. 857m 857m 1:50 2:10

1)  TREKKING 18 Km. 392m 392m 3) 2:10 3) 2:30

BTT 20 Km. 425m 425m 1:15 1:30

2)   KAIAK 4 Km. 12m 12m 0:30 0:50

O-PE 10 Km. 350m 350m 1:15 1:40

TOTAL 73 Km 2036m 2036m 7:00 8:40

1) -  Sector cun tempo máximo de finalización. A distancia, desniveis e tempos correspondese a realización completa do sector.
2) -  Sector con hora de apertura e peche. Os demais compoñente do equipo esperna no box ata que os  seus compañeiros rematen.

No sector  do  Kaiak, en tódalas  categorías,  so participan dous  compoñentes  do
equipo,  os demais esperan  no box  do equipo ata que os seus compañeiros rematen o
sector.
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

FORMATO DO   RAID  

O 6º BUDIÑORAID 2021 vai ser un raid SCORE, o que supón que non haberá unha orde
concreta para a realización dos sectores (de feito estes non se amosan numerados nas táboas
superiores.) Cada equipo vai poder comenzar polo sector que queira e da igual maneira continuar
con calquera dos outros, as únicas condicionantes estarán impostas polas horas de apertura e
peche dos sectores  e polos  tempos máximos de desenrolo de cada sector  que se sinalarán a
continuación.

SECTORE  S LIÑAIS /     SCORE  

Os sectores do 6º BUDIÑORAID 2021  van ser SCORE. Un Sector Score é aquel no que os
PC’s existentes no mesmo poden ser visitados na orde que decidamos. 

RAID     DE     ESTRATEXIA  

O BUDIÑORAID 2021 vai ser un raid de Estratexia. Non todos os equipos que van ser quen de
completar a totalidade das distancias que se acaban de indicar na táboa anterior para cada sector, no
tempo efectivo  total  de carreira.  Para non chegar  fora de control  vai  haber  pois  que empregar  a
estratexia, xa que haberá que  deixar de visitar algúns puntos de control, incluso dende os primeiros
sectores xa.

HORAS DE APERTURA DE SECCIÓN

Art – 140.3 “É aquela a partir da cal se pode comenzar una sección, pero non antes.”

No BUDIÑORAID Eurocidade Tui-Valença 2021 establécense as seguintes horas de Apertura  para
as seguintes seccións:

CATEGORÍA HORA DE APERTURA SECCIÓN

2+1 09:00 KAIAK

3.0 e
Orienta-Raid 15:00 KAIAK

As horas de apertura de sector, indicada coma horas de referencia, veranse incrementadas nos
minutos correspondentes a orde de saída de cada equipo na saída escalonada. 
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

HORAS     DE     PECHE DE   SECCIÓN e FORA DE CONTROL  

Art – 140.1  “A hora de peche de un sector é a hora límite fóra da cal non é valido realizar a parte
do percorrido que lle afecte. En carreira, unha hora de peche establecida en un punto indica a hora a partir
da cal non se poderá realizar a sección ou controis que continúan o percorrido. Os equipos que cheguen
con posterioridade ó peche de un control non poderán iniciar a sección, certificar o  paso, ou realizar a
proba especial que o teña establecido. Os controis fichados fora da hora de peche non serán válidos.”

A organización do 6º BUDIÑORAID Eurocidade Tui-Valença 2021 establece as seguintes horas de
peche para os sectores  e categorías seguintes:

CATEGORÍA HORA DE PECHE SECCIÓN

2+1 13:00 KAIAK

3.0 19:00 KAIAK

Orienta-Raid 18:00 KAIAK

Ningún equipo poderá tomar a saída do sector despois  da hora de peche da sua categoría,
incrementada nos minutos correspondentes a orde de saída de cada equipo na saída escalonada.

Art – 140.3 “Fora de control de sección alude a unha hora limite para finalizar unha sección, cuxa
superación supón a perda dos puntos da sección en cuestión”

Os equipos que finalicen o sector fora de control (despois da hora de peche, incrementada nos
minutos correspondentes a sua orde de saída na saída escalonada) perderán tódolos puntos que levaran
feitos no sector.
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

FORA DE CONTROL DE SECCIÓN  :  

Art – 140.3  “Fora de control de sección alude a  hora límite para finalizar unha sección,  cuxa
superación supón a perda dos puntos da sección en cuestión”

Considerase que un equipo entra fóra de control canto teña superado o tempo efectivo de
carreira que teña para finalizar un sector.

No BUDIÑORAID Eurocidade Tui-Valença 2021 establécense os seguintes tempos máximos para a
realización das seguintes seccións:

CATEGORÍA TEMPO MÁXIMO SECCIÓN

3.0 e 2+1 3:30h TREKKING

Orienta-Raid 2:00h TREKKING

O tempo comenzará a contar o picar a baliza de inicio de sector e finaliza o picar a baliza de fin
de sector, ambas situadas no centro de competición. O tempo que o equipo permaneza en boxes conta
como tempo efectivo do sector.

Os equipos deberán finalizar os sectores indicados antes do tempo máximo establecido, de non
facelo perderán tódolos puntos que levaran feitos no sector.
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

 04.- ESQUEMAS DE DESENROLO e CRONOMETRAXE 

Esquema dos Sectores e Transicións do 6º BUDIÑORAID 2021:

!! RECORDADE !!

O 6º BUDIÑORAID 2021 vai ser un
raid SCORE, o que supón que non
haberá unha orde concreta para a
realización dos sectores polo que
cada equipo vai poder comenzar
polo sector que queira e da igual
maneira  continuar  con  calquera
dos outros. -->

 Lembrade que será obrigado realizar a descarga das pinzas tras finalizar cada un
dos sectores no punto de descarga de datos e limpeza de tarxetas, situado no centro de
competición.

A baliza START e obrigada e picarase no momento da saída para marcar o horario
de carreira de cada equipo na quenda de saidas.

Haberá que picar a baliza de inicio de sector en cada un dos sectores do raid. Esta
picarse inmediatamente despois da descarga das pinzas, o finalizar un sector, e marcará o
inicio do seguinte,  polo que  o tempo que o equipo permaneza en boxes conta como
tempo efectivo do sector.

E única e exclusiva responsabilidade dos equipos proceder a correcta picada da baliza final de
sector, e a descarga e limpeza das súas pinzas.

Todo os corredores, incluído os retirados, deberan pasar po la liña de meta o finalizar, así como
notificar a organización en caso de abandono.

Os  equipos  que cheguen a  meta  despois  do seu tempo máximo de carreira,
perderán tódolos puntos da sección que estiveran disputando. Os equipos que  tras 30
minutos do peche de meta non houberan descargado as súas pinzas,  perderán tódolos
puntos do raid.
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

 05.- MEDIO AMBIENTE 

Lembrade  que polo  interior  do Parque  Natural  do Monte  Aloia  está  totalmente  prohibido
circular coas bicis fóra dos camiños existentes. Este é un requirimento normativo tanto do Parque
Natural do Monte Aloia como da Consellería de Medio Ambiente. 

Do  mesmo  xeito, está totalmente  prohibido  percorrer  ou  saltar  os  muros  dos  recintos
amurallados  e fortificacións por baixos que estes sexan.  Estes estarán sinalados no mapa co símbolo
201 (Cortado non pasable) e 515(Muro non pasable). 

Tampouco  está  permitido  invadir  ou  circular  por  las  zoas  privadas,  sinaladas  no  mapa  co
símbolo 520(Area prohibida/privada). Moitas delas correspondese con areas axardinadas e non so con
fincas privadas, polo que de igual maneira temos a obriga de respectalas.

 
!! Os equipos que non respecten estas normas serán sancionados !!
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

 06.- CARTOGRAFIA 

O  6º BUDIÑORAID Eurocidade Tui-Valença 2021 vai contar con mapas específicos de orientación
onde a zona de competición foi revisada na sua totalidade e indicada a ciclabilidade dos camiños, 
sendeiros e pistas forestais dependendo do grosor dos mesmos. A escala dos mapas varía dende 
1:20.000 (BTT),  1:15.000(TREKKING, KAIAK) e 1:4000(O-PE) para adecualo as características de cada 
sector.

No obstante debido a extensión do terreo algúns sendeiros poden haber sido obviados ben por 
conducir a fincas privadas ou por omisión do equipo de trazado.

Vai ser unha zona con múltiples paisaxes que combina zoas semi-urbanas, humidais e zoas de 
bosques de abeneiros, pinos e freixos, con vexetación moy variada típica da rexión do Baixo Miño, con 
abundante mato de toxo, xestas e silveiras quedando restos do bosque caducifolio autóctono como 
Carballeiras.

 07.- REGRAS CARTOGRÁFICAS 

As  estradas  e  zoas prohibidas estarán  sinaladas
nos mapas de carreira con un sombreado Magenta
Sólido.

Os  pasos permitidos estarán indicados tamén en
cor  Magenta  sólido. Para  maior  claridade
representase tamén, co símbolo correspondente,
a situación do paso a distinto nivel, se o houbera.

Representouse  coa  cor  verde  oliva  as  zoas
privadas.  Na  sección  O-Pe  correspondese  tanto
con zoas  privadas coma areas  axardinadas.  Está
prohibido circular por elas.
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

Na sección  O-Pe  representaronse Cortados  e
muros  non  pasables.  Prohibido  saltar  por  riba,
inda que sexan de baixa altura.

A  liña maxenta transversal sinaliza un  obstáculo
e  representa  na  maioría  arbores  caídas.
Representaronse  por  una  cuestión  de
seguridade, sobre todo nas seccións de BTT, non
por que non sexan pasables.

Co  símbolo  de  senda  difusa representaronse  as
trialeiras dos  circuítos  de  descenso  que  existen
pola zoa. Algunhas delas con  fortes pendentes e
terreo moi técnico.

Representouse  cunha  frecha  de  cor  verde o
sentido  de  circulación das  rúas  con  circulación
obrigada nunha soa dirección.

Recórdase que circular,  pasar ou atravesar  unha estrada ou zona prohibida (sen
remitir na vosa acción se esta foi involuntaria) sen ser polos pasos permitidos a tal efecto,
supón a descualificación do equipo por un incumprimento dunha norma de seguridade.
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

 08.- MATERIAL OBRIGADO e PROHIBIDO 

No 6º  B U D I Ñ O R A I D  E u r o c i d a d e  Tu i - Va l e n ç a  2 0 2 1  os equipos, para a súa
seguridade, deberán ter, e portar no seu caso, o seguinte material Obrigatorio:

1_ Material Obrigatorio por Equipo sempre en carreira.

 Compás (brújula)

 Teléfono Móbil con batería, apagado e co PIN escrito no exterior.

 Botiquín de Emerxencia con cando menos Esparadrapo (2,5m.), Venda
(2,5m.), Compresas ou apósitos (5 ud), Antiséptico (50 ml.), Analxésicos
(5 udes), Desinflamatorios (5udes.)

 GPS de Tracktherace (facilitado pola organización)

 Tarxeta sportIdent (Unha por equipo)

 Kit de Ferramentas para BTT (Soamente nos sectores BTT)

2_ Material Obrigatorio por Corredor sempre en carreira.

 Silbato, e coñecer o código morse de S.O.S (…---…)

 Manta Térmica.

 Camiseta Térmica manga longa.

 Mochila .

 Recipiente para bebida (mínimo 1 l.)

 Ración Enerxética (mínimo 200 gr.)

 Tapa bocas (mínimo 2)

 Gel hidro-alcohólico.

3_ Material Obrigatorio por Equipo n o  s e c t o r  d e  k a i a k .

 Kaiak (uso obrigado do kaiak aportado pola organización)

 Pas Kaiak (aportadas pola organización ou propias)

 Chalecos Kaiak (uso obrigado do aportado pola organización)

 Porta - mapas estanco
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

4_ Material Obrigatorio por Corredor  nos sectores de BTT.

 BTT

 Casco BTT

 Luz Vermella traseira para BTT

 Reposto para picadas

5_ Material Aconsellable.

 Guantes ( para BTT)

 Cortaventos (dependendo do clima o día da proba)

 Chuvasqueiro (dependendo do clima o día da proba/kaiak)

 Braga de colo (dependendo do clima o día da proba)

 Polainas (vexetacións silvícola nesta época)

 Manguitos (vexetacións silvícola nesta época)

 Porta - móbil estanco (Kaiak especialmente)

 Porta - mapas BTT

6_ Material Prohibido.

 Calquera dispositivo GPS (a excepción do facilitado pola organización)

 Calquera equipo de comunicación (teléfonos móbiles, radios, walkie talkie)

CONTROL     DE     MATERIAL  

A organización realizará un ou varios control sorpresa para comprobar se os equipos /
corredores portan consigo este material obrigatorio.

SANCIÓNS

Aplicarase unha sanción de 3 ptos por cada elemento obrigatorio que non se porte.  Se o
equipo é sancionado por non portar 3 ou mais elementos do Material Obrigatorio será
descualificado.
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6º BUDIÑORAID Eurocidade TUI-Valença 2021

 09.- ORGANIZACIÓN e CONTACTO

Este  evento  está  organizado  polo  BudiñoRAID,  a  sección  de  Orientación  da  Asociación
Deportiva A FORNA de Budiño, unha das 2 operativas en este momento. Esta asociación deportiva
ten a súa sede no Centro Cultural A FORNA de Budiño, no concello de O Porriño.

Esta sección foi creada no ano 2012, ano no que empezou a competir en diversas probas do
calendario galego da Federación Galega de Orientación, tanto en carreiras de Orientación a Pé,
como en BTT ou en Raids de Orientación.

Co fin de expoñer toda a información, así como escoitar e tratar de clarexar calquera  dúbida
sobre esta proba a citada asociación vai a poñer ó voso dispor os seguintes medios de contacto:

 E-mail: budinhoraid@gmail.com  

 Páxina en Facebook:
 https://www.facebook.com/BUDIÑORAID_TerrasdoLouro-1626057347608405/

 WEB da Asociación: http://www.aforna.org  

 WEB da Fegado: http://www.fegado.es  

 WEB de Tracktherace: https://tracktherace.com  

 Director de carreira: Jose Cabaleiro

 Director técnico e trazado: Maikel Rodríguez

 Xuíz controlador: Oscar Fernández

 Técnico Cronometraxe: Javier Rodríguez

 Xefe de seguridade: Carlos Amil

 Responsable Fisio-Covid: Javier Rodríguez

 10.- RECLAMACIÓNS    

Frente as decisión do xuíz controlador no transcurso da competición, as persoas afectadas poden
presentar unha reclamación, que resolverá con carácter firme e definitivo o xurado técnico.

As reclamación poden presentarse en tanto o xuíz controlador non tivera subscrito a acta da
proba (máximo 30 minutos despois do peche de meta).

As reclamación faranse chegar por escrito o xuíz controlador a través do seguinte formulario
online: https://docs.google.com/forms/d/1XAzhDPxnI6wUuG7Ntf5M8Z7g2VFmnJLobCij30bt_gs

Non existe ningunha cota para realizar unha reclamación.
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 11.- PROTOCOLO COVID

Debido a actual situación sanitaria na que nos atopamos por mor da Covid-19 haberá que 
cumprir tamén co Protocolo Fisiocovid da FEGADO:

https://fegado.es/web/uploads/documents/file/42e/6025dc3b78-protocolo-fisicovid-fegado_act-
xan2021_completo_signed.pdf

Ademais, antes da data na que se pechen as inscricións, todos e cada un dos participantes no
BudiñoRAID 2021 deben remitirlle ó mail da organización a Declaración Responsable de Participación
que se pode descargar no seginte enlace:

https://drive.google.com/file/d/1Iz3RVBNSXKR3gIRmuntOtifeLVixBs0I/view   
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 12.- COLABORADORES 

Na organización do 6º  BUDIÑORAID 2021, Xunto co clube organizador, o Budiñoraid,
colaboran as seguintes Administracións :
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