


DATOS MAPA
Montes de Orro – Concello de Culleredo
Rexistro FEDO: C-1824-16
Mapa elaborado en 2016 por Francisco Diz López
Revisado en 2019

ORGANIZACIÓN

clube organizador
direción de carreira
cartografía
trazados
seguridad
infraestructuras
técnico sportident
xuiz controlador

PROGRAMA DA PROBA

sábado 13 de xullo de 2019
09:00  apertura da secretaría. entrega das pinzas sportident
10:00  saída dos primeiros corredores de distancia longa 
13:30  peche de meta e inicio de retirada das balizas
as categorías de iniciación terán hora libre de saída: 10:00 - 11:00
16:00  apertura da secretaría e cuarentena. entrega das tarxetas sportident
16:45  peche da cuarentena
17:00  saída dos primeiros corredores de distancia sprint
17:00 - 18:00  saída de corredores de iniciación con baliza start
19:30  peche de meta e inicio de retirada das balizas 

Gallaecia Raid
Enrique Álvarez Estévez

Francisco Diz López
Manuel Pedre Vázquez

Carlos Salvador Rodríguez
Juan Patiño Varela

Antonio Ciorraga Osorio
Alfonso Mancera

CENTRO DE COMPETICIÓN

como chegar
43.283442, -8.428028 
ADTL A PEDROSA
Haberá carteis indicadores da proba dende a 
saída da autovía a-6 (km 589).Non está permitido 
aparcar naquelas zonas onde se desenrolen 
as probas, soamente persoal da organización. 
Durante o mediodía, os corredores poderán deixar 
as boicicletas na secretaría, onde estarán baixo 
candado e custodiadas por persoal da organización.

1. PRESENTACIÓN

DISTANCIA LONGA

CATEGORÍA ANO NACEMENTO DISTANCIA DESNIVEL
PROMOCIÓN - - -
INICIACIÓN EQUIPOS - - -
CADETES M-15 2004 E POSTERIORES - -
CADETES F-15 2004 E POSTERIORES - -
XUVENILES M-17 2002 - 2003 - -
XUVENILES F-17 2002 - 2003 - -
JÚNIOR M-20 1999  - 2001 - -
JÚNIOR F-20 1999  - 2001 - -
SENIOR M-21 - - -
SENIOR F-21 - - -
ÉLITE MASC - - -
ÉLITE FEM - - -
VET M-40 1979 E ANTERIORES - -
VET F-40 1979 E ANTERIORES - -
VET M-50 1969 E ANTERIORES - -
VET F-50 1969 E ANTERIORES - -
VET M-60 1959 E ANTERIORES - -
VET F-60 1959 E ANTERIORES - -
ABSOLUTA PARELLAS - - -

para participar nas categorías oficiais os corredores teñen que estar en 
posesión da licencia federativa correspondente. os corredores federados 
deberán levar nun lugar visible o seu número de dorsal correspondente.
.
normativa liga galega o-bm 2019:
http://fegado.es/web/uploads/documents/file/3e3/5c4b71861d-02-normas-
anuales-mtbo-2019-aprobadas-22-diciembre-2018.pdf

tódolos federados en orientación a pé ou raid pode competir como  
federados en o-bm coa mesma licencia nas categorías cadete, xuvenil, 
junior senior e veteranos, atendendo ás marxes de idades para cada 
categoría. aqueles corredores que queiran entrar no ranking da liga 
galega de o-bm deberán levar visible o seu dorsal da liga galega de o-pé. 

os deportistas non federados, independentemente da idade , só poderán 
inscribirse para participar na categoría de iniciación curta ou longa.

2. DESCRICIÓN DA COMPETICIÓN

https://goo.gl/maps/xk9iTE7ueKkpRpzq6


Se chove, a saída estará cuberta con unha carpa tunel. Ainda que se 
pronostica que disfrutaremos de un moi bo tempo, aconséllase traer 
algunha roupa de  entretempo.

CONFIGURACIÓN DAS SAÍDAS

MINUTO -5 MINUTO -3 MINUTO -2 MINUTO -1

DENDE A ZONA 
DE

APARCAMENTO

VERIFICACIÓN DE 
TARXETA S.I.
LIMPEZA E
COMPROBACIÓN

RECOLLIDA DO 
MAPA NA 
BANDEXA
CORRESPONDENTE 
(É OBRIGACIÓN DO 
CORREDOR ELIXIR 
BEN O MAPA DO 
SEU PERCORRIDO)

O MAPA XA SE 
PODE CONSULTAR 
E COLOCAR NO 
PORTAMAPAS DA 
BICICLETA

CATEGORÍAS DE INICIACIÓN (CURTA E LONGA)
SAÍDA CON BALIZA START (ENTRE AS 10:00 E AS 11:00)

Ao rematar a proba, tanto de distancia media como de sprint, recolleranse 
os mapas en meta a aqueles corredores que finalicen a carreira antes de que 
saia o último participante.

SPRINT

CATEGORÍA ANO NACEMENTO DISTANCIA DESNIVEL
PROMOCIÓN - - -
INICIACIÓN EQUIPOS - - -
CADETES M-15 2004 E POSTERIORES - -
CADETES F-15 2004 E POSTERIORES - -
XUVENILES M-17 2002 - 2003 - -
XUVENILES F-17 2002 - 2003 - -
JÚNIOR M-20 1999  - 2001 - -
JÚNIOR F-20 1999  - 2001 - -
SENIOR M-21 - - -
SENIOR F-21 - - -
ÉLITE MASC - - -
ÉLITE FEM - - -
VET M-40 1979 E ANTERIORES - -
VET F-40 1979 E ANTERIORES - -
VET M-50 1969 E ANTERIORES - -
VET F-50 1969 E ANTERIORES - -
VET M-60 1959 E ANTERIORES - -
VET F-60 1959 E ANTERIORES - -
ABSOLUTA PARELLAS - - -

para participar nas categorías oficiais os corredores teñen que estar en 
posesión da licencia federativa correspondente. os corredores federados 
deberán levar nun lugar visible o seu número de dorsal correspondente.

normativa liga galega o-bm 2019:
http://fegado.es/web/uploads/documents/file/3e3/5c4b71861d-02-normas-
anuales-mtbo-2019-aprobadas-22-diciembre-2018.pdf

tódolos federados en orientación a pé ou raid pode competir como  
federados en o-bm coa mesma licencia nas categorías cadete, xuvenil, 
junior senior e veteranos, atendendo ás marxes de idades para cada 
categoría. aqueles corredores que queiran entrar no ranking da liga 
galega de o-bm deberán levar visible o seu dorsal da liga galega de o-pé. 

os deportistas non federados, independentemente da idade , só poderán 
inscribirse para participar na categoría de iniciación curta ou longa.



As indicacións para aparcamento e desplazamento a zona de concentracion e 
secretaria son as mesmas que se explicaron para a mañá.

Haberá zona de cuarentena, tódolos corredores estarán dentro da área 
habilitada non máis tarde das 16:45 á espera de ser chamados.

CONFIGURACIÓN DAS SAÍDAS

MINUTO -5 MINUTO -3 MINUTO -2 MINUTO -1

DENDE A ZONA 
DE

APARCAMENTO

VERIFICACIÓN DE 
TARXETA S.I.
LIMPEZA E
COMPROBACIÓN

RECOLLIDA DO 
MAPA NA 
BANDEXA
CORRESPONDENTE 
(É OBRIGACIÓN DO 
CORREDOR ELIXIR 
BEN O MAPA DO 
SEU PERCORRIDO)

O MAPA XA SE 
PODE CONSULTAR 
E COLOCAR NO 
PORTAMAPAS DA 
BICICLETA

CATEGORÍAS DE INICIACIÓN (CURTA E LONGA)
SAÍDA CON BALIZA START (ENTRE AS 17:00 E AS 18:00)

Haberá momentos en que coincidan corredores de ida e volta. Hai que 
circular pola dereita.

Respecto pola propiedade privada. Está terminantemente prohibido circular 
por fora dos camiños. Descalificarase automáticamente a aquel que 
incumpra esta norma.

TERREO - MAPA

Monte galego con areas extensas recientemente repoboadas de piñeiro, con 
unha redE de camiños e sendas nos 13 km2 de mapa.

Tecnicidade media-alta

Simboloxia usada

Hay que ter en conta nalgúns percorridos o uso do simbolo de camiño 
pouco marcado, de cor laranxa. Son camiños polos que se pode circular 
e intúense no terreo aínda que non están rodados como o resto o conter 
unha capa de herba que reduce a velocidade de paso.

Haberá momentos en que coincidan corredores de ida e volta sobre todo 
na carreira sprint. Hai que circular pola dereita, sobre todo nas pistas máis 
anchas.

Está prohibido circular fora dos camiños e hai que cumprir as normas de 
circulación. No mapa estarán reflexadas frechas de dirección obligatoria 
nas estradas con circulación de vehículos.

Os percorridos de iniciación son terreos asequibles para calquer
afeccionado á BTT.
 
A distancia da mellor elección de ruta está especificada en cada categoría de 
iniciación. 

As pistas polas que circulamos non están cerradas ao tráfico, polo que hai 
que circular con precaución e respectando as normas de circulación
(recórdase a obrigatoriedade de facer os stop nos cruces e asegurarse ben 
de que non existe perigo antes de retomar a marcha). Recoméndase circular 
con precaución, principalmente nas baixadas, xa que se acadan velocidades 
importantes . 



INSCRICIÓNS

prazos

data de inicio de inscripcións: 07/06/2019
data fin de inscripcións: 07/07/2019

procedemento

a través da intranet da fegado: www.intranet.fegado.es

clubes: enviar o xustificante de ingreso na conta de Abanca ES63 2080 0036 
6030 4002 0466 ó mail info@gallaeciaraid.org
a cantidade a ingresar será a suma do resumo das inscricións 
do clube na carreira, máis 3€ por cada corredor que alugue tarxeta  si.
aqueles clubes que precisen factura, non esquezan enviar os seus datos  
fiscais ou cumplimentar o seguinte formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBMyRzzQYYwR-FmfKjWrI04ni
7BOd5EPXTBpPWGMFTaU8niw/viewform
  
independentes: enviar por e-mail a info@gallaeciaraid.org:
nome e apelidos, dni, percorrido (iniciación curta ou longa),
data de nacemento, nº tarxeta sportident, teléfono de contacto 
e xustificante do ingreso na conta nº ES63 2080 0036 6030 4002 
0466 poñendo no concepto: obm orro + (máis o nome). a cantidade 
será a suma do resumo da inscrición na carreira, máis 3€ se 
necesita alugar tarxeta si. os federados de outros clubes (non  
galegos) poderán inscribirse en categoría oficial, fora de competición. 

prezos das inscripcións:  
federados: 7 €  
non federados: iniciación curta (inclúe seguro federativo de 1 día): 7 €  
non federados: iniciación longa (inclúe seguro federativo de 1 día): 9 €

control electrónico de tempos por sistema sportident, obrigatoria para 
tódalas categorías. asignarase unha tarxeta sportident en aluguer a 
quen non indique o número de tarxeta nos datos da inscrición. o prezo do 
aluguer da tarxeta sportident será de 3€, a pagar xunto coa inscrición. a 
perda da tarxeta suporá o pago do seu custo (35€).

IMPORTANTE!
os pais dos menores que non dispoñan de licencia federativa fedo, deberán 
pasar pola secretaría, co seu dni para asinar o documento de autorización 
para o menor, confirmando a lectura deste boletín informativo e dos riscos 
inherentes ao deporte da orientación en bicicleta todo terreo.

3. PARTICIPACIÓN

SEGURIDADE

PREVENCIÓN DE RISCOS

os corredores participan na proba baixo a súa propia responsabilidade, 
asumindo os riscos propios das carreiras de o-bm. no caso dos menores de 
idade, ademáis, os clubes respectivos ou os seus titores
son os responsables de asignarlles o percorrido apropiado ó seu nivel 
físico e técnico, debendo proceder a inscribilos en categorías de iniciación 

queda totalmente prohibido facer lume e deixar no monte calquer tipo de
desperdicio, especialmente cabichas.

Queda expresamente prohibido saír dos camiños, sendeiros e estradas 
autorizadas que aparezan representados no mapa.

Precaución e respeto polas zonas prohibidas dentro do mapa. éstas estarán 
sinalizadas Sobre o mapa con raiado de cor púrpura.

ocasionalmente poderemos encontrarnos con algún ciclista, vehículo 
a motor ou animais nos camiños que cruzan os mapas. respetaránse as 
normas de circulación e a outros usuarios das vías, tendo os peóns e 
xinetes preferencia sobre os ciclistas. rógase precaución para evitar 
accidentes, especialmente, ante a conducta imprevisible dos animais en 
estado salvaxe. os trazados están deseñados para evitar circular ao longo 
de estradas asfaltadas,, circulando a través de vías forestais que soportan 
escaso volume de tráfico. Aínda así, prégase extremar a precaución nestos 
puntos e recórdase a obligatoriedade de respetar as normas de tráfico.

Por cuestións de seguridade, independientemente de que o corredor 
complete o seu percorrido, é obrigatorio pasar por meta e descargar a 
información da tarxeta SportIdent. Desta forma compróbase que tódolos
corredores finalizaron a proba

MATERIAL OBLIGATORIO E MATERIAL RECOMENDABLE

obrigatorio:
Bicicleta de montaña en bo estado de uso.
Casco homologado para a práctica do ciclismo en bo estado.
Dorsal e tarxeta SportIdent.
Luz frontal ou, no seu defecto, luz colocada sobre o manillar da bicicleta.

4. REGLAMENTACIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBMyRzzQYYwR-FmfKjWrI04ni7BOd5EPXTBpPWGMFTaU8niw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBMyRzzQYYwR-FmfKjWrI04ni7BOd5EPXTBpPWGMFTaU8niw/viewform


recomendable:
Prendas deportivas cómodas adecuadas para a práctica do ciclismo.
Conxunto de ferramentas para pequenas reparacións, pinchazos, etc.
Bidón ou mochila de hidratación.
Compás.
Portamapas específico para o-bm.

RECOMENDACIÓNS SPORTIDENT

Disporemos de estacións de limpeza e comprobación para que todos 
os corredores poidan sair coa pinza limpa. O corredor será o único 
responsable de limpar e comprobar a súa pinza antes da saida de cada unha 
das carreiras. Debemos recordar que a pinza sportident quedará limpa e 
chequeada cando a estación  faga o pitido.

cada corredor deberá comprobar que a estación emita un sinal luminoso e 
sonoro cada vez que picamos unha baliza, para que o paso por ese punto de 
control quede rexistado no chip integrad na pinza.

Unha vez finalizada a proba, o corredor non poderá volver á zona de 
carreira a picar algunha baliza que quedara olvidada. 

tódolos corredores deberán descargar a súa pinza ó rematar a proba. 
a descarga deberase realizar na secretaría, no punto indicado pola 
organización para dita función.

O sistema SIAC estará activo e será opcional, haberá a posibilidade de 
alquilar unha pinza SIAC para aqueles que o desexen.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Nas inmediacións do monte orro poderemos encontrar varias ofertas para 
repoñer forzas para a carreira de distancia sprint da tarde. dende o clube 
gallaecia raid facemos as seguintes recomendacións:

La Casa- 981 67 98 61
https://goo.gl/maps/pMjHkTPuh9FMJBg57

Casa Bibiana - 981 66 82 94 
https://goo.gl/maps/4Ec5uk4Tj2A2

5. INFORMACIÓN TURÍSTICA



6. COLABORADORES

ANEXO

DOCUMENTO AUTORIZACIÓN DO TITOR LEGAL PARA MENORES DE 
IDADE NAS CATEGORÍAS DE INICIACIÓN (NON FEDERADOS)

DON/DONA ______________________ CON DNI______________________

AUTORIZO A QUE ____________________________ DE ______ ANOS DE 

IDADE POIDA PARTICIPAR NA 5ª E 6ª PROBA DA LIGA GALEGA DE O-BM QUE SE 

CELEBRARÁ EN ORRO O VINDEIRO SÁBADO 13 DE XULLO. ADEMÁIS, DECLARO 

QUE SON COÑECEDOR DAS NORMAS E RECOMENDACIÓNS PUBLICADAS NO 

BOLETÍN DA PROBA NO PORTAL WWW.FEGADO.ES

EN _________________, A _____ DE _____________ DE 2019

ASDO:


