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ORGANIZACIÓN

DATOS MAPA

Montes do Xalo e Castelo – Concello de Culleredo
Rexistro FEDO: C-2018-17
Mapa elaborado en 2017 por Francisco Diz López
revisado en outubro de 2017 por Francisco Diz López

club organizador
direC ción de carreira
coordinación

cartografía
técnico sportident
xuiz controlador

CENTRO DE COMPETICIÓN

PROGRAMA DA PROBA

sábado 7 de outubro de 2017

09:00  apertura da secretaría. entrega das tarxetas sportident.
10:00  saída dos primeiros corredores de distancia media 
13:30  peche de meta e inicio de retirada das balizas
as categorías de iniciación terán hora libre de saída: 10:00 -11:00

15:30 apertura da secretaría. entrega das tarxetas sportident.
16:00  saída dos primeiros corredores de distancia sprint 
19:00  peche de meta e inicio de retirada das balizas 

Club Gallaecia Raid
Francisco Diz López

Mª Teresa Silvarrey Redondo
Sandra Fariña Balsa
Francisco Diz López

Antonio Ciorraga Osorio
Marcos Vinagre Rey

como chegar

queda prohibido 
o acceso e 
entrenos na zona 
de competición 
para todos os 
participantes ata o 
día da proba.
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COMPETICIÓN

DISTANCIA MEDIA

CATEGORÍA ANO NACEMENTO DISTANCIA DESNIVEL
INICIACIÓN CURTA - 4,7 60
INICIACIÓN LONGA - 7.2 137
CADETES MASC 2001 E POSTERIORES 11,1 305
CADETES FEM 2001 E POSTERIORES 7,2 137
XUVENILES MASC 1999-2000 11,6 400
XUVENILES FEM 1999-2000 11,1 305
JÚNIOR MASC 1997-1998 13,3 430
JÚNIOR FEM 1997-1998 11,6 400
SENIOR A MASC - 15,8 539
SENIOR A FEM - 13,4 490
SENIOR B MASC - 13,3 430
SENIOR B FEM - 11,6 400
VET A MASC 1968-1977 13,4 490
VET A FEM 1968-1977 13,3 430
VET B MASC 1958-1967 11,6 400
VET B FEM 1958-1977 11,1 305
VET C MASC 1957 E ANTERIORES 11,1 305
VET C FEM 1957 E ANTERIORES 7,2 137

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.

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.
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SPRINT

CATEGORÍA ANO NACEMENTO DISTANCIA DESNIVEL
INICIACIÓN CURTA - 2,9 50
INICIACIÓN LONGA - 3,9 70
CADETES MASC 2001 E POSTERIORES 4,1 90
CADETES FEM 2001 E POSTERIORES 3,9 70
XUVENILES MASC 1999-2000 4,2 100
XUVENILES FEM 1999-2000 4,1 90
JÚNIOR MASC 1997-1998 4,4 130
JÚNIOR FEM 1997-1998 4,2 100
SENIOR A MASC - 6,9 190
SENIOR A FEM - 5,7 170
SENIOR B MASC - 4,4 130
SENIOR B FEM - 4,2 100
VET A MASC 1968-1977 5,7 170
VET A FEM 1968-1977 4,4 130
VET B MASC 1958-1967 4,2 100
VET B FEM 1958-1977 4,1 90
VET C MASC 1957 E ANTERIORES 4,1 90
VET C FEM 1957 E ANTERIORES 3,9 70

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.

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.
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INSCRICIÓNS

prazos

data de inicio de inscripcións: 03/09/2017
data fin de inscripcións: 03/10/2017 (22:00)

procedemento

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

clubes: enviar o xustificante de ingreso na conta de ing:
ES56 1465 0240 1419 0002 8206 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.
  
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 es06  2080 0152  6230  4005 
3133 poñendo no concepto: obm xalo + (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 seudni para firmar 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.
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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.

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.
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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.
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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 6ª E 7ª PROBA DA LIGA GALEGA DE O-BM 

QUE SE CELEBRARÁ NO MONTE XALO O VINDEIRO SÁBADO 7 DE OUTUBRO. 

ADEMÁIS, DECLARO QUE SON COÑECEDOR DAS NORMAS E RECOMENDACIÓNS 

PUBLICADAS NO BOLETÍN DA PROBA NO PORTAL WWW.FEGADO.ES

EN _________________, A _____ DE _____________ DE 2017

ASDO:


