
             
 

                                          
 
 

 
 

 
 

                 PONTEVEDRA 
 

         MÉRCORES 23 DE MARZO ÁS 10:30H  
        CASINO MERCANTIL (Mourente)  
 
CLASIFICATORIO PARA O CAMPIONATO GALEGO A CELEBRARSE 
EN PONTEVEDRA (CENTRO HISTÓRICO) O MÉRCORES 13 DE ABRIL. 
 
                                               
            Categorías: INFANTIL FEMININO nacidas no 97 e 98 
                          INFANTIL MASCULINO nacidos no 97 e 98 
                          CADETE FEMININO nacidas no 95 e 96 
                          CADETE MASCULINO nacidos no 95 e 96 
 
            Mapa: MERCANTIL 
                    Escala 1/5000 
                                        
           Hora inicio: 09,30H. entrega de dorsais e tarxetas de control 
                         10,00H. breve explicación da carreira 
                         10,30H. saída dos primeiros corredores 
 
                                 
 
 



 
 
Inscricións: Enviar o formulario Excel que se xunta debidamente cuberto a 
aroelo@hotmail.com con copia a coordinadordeporescolar.po@gmail.com antes das 
14:00h do día 14 de marzo. 
 

• Nº máximo de inscricións por Centro 20 alumnos. 
• En función do número total de participantes inscritos poderá abrirse un 

2º prazo de inscricións co fin de que os Centros, que no 1º prazo 
cubran tódalas suas prazas, poidan aumentar o seu número de inscritos. 

  
Percorridos:  
                      
PERCORRIDO CATEGORÍAS DIST. DESNIVEL Nº CONTROIS 
PERC. 1 INFANTIL FEMENINO     
PERC. 2 INFANTIL MASCULINO    
PERC. 3 CADETE FEMENINO     
PERC. 4 CADETE MASCULINO    
 
OBSERVACIÓNS, NORMAS E RECOMENDACIÓNS:  

• Non se permitirá a saída de corredores sen o seu dorsal. 
• É obrigatorio realizar o percorrido na orde indicada no mapa. ¡Ollo ó 

código da baliza! 
• É obrigatorio pasar pola meta, aínda que se produza o abandono, para que 

lle 
poida constar este feito á Organización 

• Para a realización do percorrido, o competidor só pode contar coa axuda 
dun 

compás, ademais do mapa proporcionado pola Organización 
• É recomendable utilizar roupa cómoda que cubra todo o corpo. Non hai que 

esquecerse de levar outra muda 
• A competición baséase no respecto: 

                                    - Á natureza 
                                    - Ós outros competidores 
                                    - Ás indicacións do persoal da organización da 
                                      proba 
                                    - É moi importante ofrecer axuda a calquera 
                                      participante que se atope en problemas ou 
                                      mancado. 
 
MÁIS INFORMACIÓN O DÍA 15 DE MARZO NO 2º BOLETÍN INFORMATIVO 
 
 



 
 
 
 
ORGANIZA: 
           Sección de Orientación (A ROELO) do clube MONTAÑEIROS DE PONTEVEDRA. 
                       aroelo@hotmail.com         630 437 762 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
COLABORAN: 

          
                                     

                               
                BRILAT                           CASINO MERCANTIL E 
                                                                     INDUSTRIAL PONTEVEDRA 
 


