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1 PRESENTACIÓN
O II Trofeo Xeoparque cabo ortegal estará formado por dúas probas puntuables para a
LigaGalega de MTBO 2022, acollendo tamén o Campionato Galego de Sprint MTBO.
Desputarase no entorno do cabo ortegal o vindeiro día 24 de setembro de 2022,
percorrendo os concellos de Cedeira e Cariño.
O centro de competición desta proba estará situado no concello coruñés de Cariño,
situado a uns 55 km de Ferrol e a 95 da capital de provincia.

II TROFEO XEOPARQUE CABO ORTEGAL

2 DESCRICIÓN E DATOS TÉCNICOS DA PROBA
O II Trofeo Xeoparque Cabo Ortegal estará formado por dúas probas.
A primeira delas terá lugar no Concello de Cedeira, cun horario comprendido de 9:00 a
14:00. Será a oitava proba da Liga Galega de MTBO 2022.
A novena proba de Liga, e Campionato Galego de MTBO en distancia Sprint, terá lugar en
horario de tarde (15:30 a 19:00h), no Concello de Cariño.
Os corredores contarán coa posibilidade de optar polo coñecido como chan duro no
pavillón polideportivo de Cariño. As inscripcións faranse na seguinte ligazón:
https://intranet.fegado.es/intranet/media/attachments/file/300/63260e6761-sueloduro-mtbo-cedeira-carino.pdf
As categorías oficiais son:
M/F-15: cumpren 15 años ou menos en 2022
M/F-17: cumpren 17 años ou menos en 2022
M/F-20: cumpren 20 años ou menos en 2022
M/F-21: sen límite de idade
M/F-E: sen límite de idade
M/F-40: cumpren 40 años ou máis en 2022
M/F-50: cumpren 50 años ou máis en 2022
M/F-60: cumpren 60 años ou máis en 2022
Absoluta Parellas: 2 deportistas de calquer idade e sexo
E-Bike: Sen límite de idade
Promoción individual: Sen límite de idade
Iniciación equipos: Sen límite de idade
Os participantes deben completar un percorrido de orientación, no menor tempo posible,
superando as dificultades naturais que encontren ó seu paso, utilizando exclusivamente as
súas propias forzas, sen recibir axuda externa, nin valerse de medios motorizados.
O percorrido ten que ser descoñecido de antemán sendo o itinerario entre controis lineal,
polo que non estará sinalizado no terreo, o que supón a necesidade de obter a información
do itinerario por fontes non habituais, como o mapa. Esta é a principal fonte de
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información sobre o percorrido, polo que se necesitan grandes habilidades de orientación
para o seu máximo aproveitamento.

A orografía do terreo, a vexetación e os obstáculos naturais son os que marcan
os verdadeiros atractivos e dificultades da proba. Sobre estos elementos faise o
plantexamento das probas.
Datos do mapa de Distancia Longa:
Nome: Mapa de Capelada - San Andrés
Rexistro FEDO: C-2715-211
Elaborado en 2020 por Óscar Fernández
Revisado en 2022
Datos do mapa de Distancia Sprint:
Nome: Cariño
Rexistro FEDO: Centro de Competición:
O pavillón do concello de Cariño será centro de competición e chan duro.
Contaremos con dúas secretarías:
· Mirador Chao do Monte (San Andrés) para a carreira de distancia longa.
https://maps.app.goo.gl/J9bTSXNHBZMLsdRm6
· Pavillón polideportivo municipal de Cariño para a carreira sprint.
P.º Marítimo, 19C, 15360 Cariño, A Coruña

Programa da proba:
Venres 23 de setembro de 2022:
20:30 Apertura do chan duro
Sábado 24 de setembro de 2022:
09:00: Apertura da secretaría. Entrega das pinzas Sportident.
10:00: Saída dos primeiros corredores de distancia longa.
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13:30: Peche de meta e inicio de retirada de balizas.
15:30: Apertura da secretaría. Entrega das pinzas Sportident.
16:00: Saída dos primeiros corredores de distancia sprint.
18:00: Peche de meta, inicio de retirada de balizas.
19:00: Podio final.
20:00: Peche do chan duro.
NOTA IMPORTANTE: A presaída para a distancia sprint é de 10 minutos. A distancia
entre a corentena e a saída é de 1km.
Para participar nas categorías oficiais os corredores teñen que estar en posesión da
licenza federativa correspondente. os corredores federados deberán levar nun lugar
visible o seu número de dorsal correspondente. Os corredores que non dispoñan de dorsal
poderán conseguir un para a proba na secretaría.
Normativa liga galega o-bm 2022:
https://fegado.es/web/uploads/documents/file/b8f/62045a78ad-normas-anuais-fegadomtbo-2022.pdf
Tódolos federados en orientación a pé ou raid poden competir como federados en o-bm
coa mesma licencia nas categorías M/F-15, M/F-17, M/F-20, M/F-21, M/F-E, M/F-40,
M/F-50, M/F-60, E-Bike 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.
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.
Distancia longa:
CATEGORÍA

ANO NACEMENTO

DISTANCIA

DESNIVEL Nº BALIZAS

M-15
F-15
M-17
F-17
M-20

2007 E POSTERIORES
2007 E POSTERIORES
2005 - 2006
2005 - 2006
2002 - 2004

16,2km
14,4km
19,4km
16,2km
22,4km

380m
365m
400m
380m
425m

9
7
12
9
12
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CATEGORÍA

ANO NACEMENTO

DISTANCIA

DESNIVEL Nº BALIZAS

F-20
M-21
F-21
M-E
F-E
M-40
F-40
M-50
F-50
M-60
F-60
ABS. PARELLAS
E-BIKE
PROMOCIÓN
INI. EQUIPOS

2002 - 2004
1982 E ANTERIORES
1982 E ANTERIORES
1972 E ANTERIORES
1972 E ANTERIORES
1962 E ANTERIORES
1962 E ANTERIORES
-

19,4km
26,2km
22,4km
29km
22,4km
26,2km
19,4km
19,4km
16,2km
16,2km
14,4km
26,2km
26,2km
22,4km
14,4km

400m
620m
425m
800m
425m
620m
400m
400m
380m
380m
365m
620m
620m
425m
365m

CATEGORÍA

ANO NACEMENTO

DISTANCIA

DESNIVEL Nº BALIZAS

M-15
F-15
M-17
F-17
M-20
F-20
M-21
F-21
M-E
F-E
M-40
F-40
M-50
F-50
M-60

2007 E POSTERIORES
2007 E POSTERIORES
2005 - 2006
2005 - 2006
2002 - 2004
2002 - 2004
1982 E ANTERIORES
1982 E ANTERIORES
1972 E ANTERIORES
1972 E ANTERIORES
1962 E ANTERIORES

2,2km
1,6km
2,3km
2,2km
1,7km
2,5km
1,7km
2,5km
2,1km
1,7km
1,6km
2,5km
2,5km
2,3km
2,3km

-

12
15
12
19
12
15
12
12
9
9
7
15
15
12
7

Sprint:

16
14
17
16
16
19
16
19
16
16
14
19
19
17
17
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CATEGORÍA

ANO NACEMENTO

DISTANCIA

DESNIVEL Nº BALIZAS

F-60
ABS. PARELLAS
E-BIKE
M-PROMOCIÓN
F-PROMOCIÓN
INI. EQUIPOS

1962 E ANTERIORES
-

2,2km
1,6km
1,6km
2,2km
1,6km
1,6km

-

16
14
14
16
14
14

Zonas prohibidas: Serán as indicadas no mapa de carreira, coa simoloxía indicada na
normativa oficial.
Os accesos á zona de competición da Serra da Capelada son os mesmos para coche e
bicicletas, polo que se prega precaución na circulación.
Unha vez rematada a carreira de distancia longa, os participantes poderán entrar en
Cariño, concello no que existen establecementos de restauración entre a Avenida da
Constitución e o Paseo Marítimo aos que os participantes poden acceder sen entrar na
zona de carreira. Animamos ós corredores a coñecer o pobo de Cariiño e aproveitar o
tempo entre probas para percorrer o concello e desfrutar da súa restauración.
TROFEOS
É posible participar unicamente nunha das probas, ainda que para entrar na clasificación
do II Trofeo Xeoparque Cabo Ortegal será obligatorio participar en ambas probas. Para o
Trofeo Xeoparque Cabo Ortegal puntuaránse os competidores coa media das dúas probas.
O Campionato Galego de Sprint MTB-O tamén contará con podio propio.
Ao finalizar a entrega de premios realizarase, entre os participantes e asistentes, un
sorteo de regalos cedidos polos nosos colaboradores.
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3 REGULAMENTO
Será obligatorio levar visible por diante o dorsal oficial da Liga Galega de Orientación
MTBO 2022.
A organización porá a disposición dos participantes dorsais oficiais en branco no evento da
web FEGADO, e na secretaría (ao prezo de 1€) o día da proba.
Os orientadores participan baixo a súa propia responsabilidade, asumindo os riscos
inherentes ás carreiras de Orientación en bicicleta.
Os clubs serán os responsables de inscribir a os menores de idade nun percorrido
axeitado para o seu nivel físico e técnico.
Deberase levar únicamente como instrumento de Orientación e medida o compás,
portamapas e casco.
Todas as persoas participantes nunha proba de Orientación deberán mostrar respecto cara
os demáis competidores, organizadores e espectadores, así como respectar a propiedade
privada, os cultivos e as zonas de protección Medioambiental.
Todo competidor deberá prestar axuda a outro se o ve mancado.
Todo orientador debe respectar a sinalización da carreira e as balizas-control.
A perda da tarxeta de control ou o non paso por todos os controis será motivo de
descalificación.
En caso de abandono, será obrigado presentarse na meta e descargar SportIdent.
Tanto organizadores como competidores estarán obrigados a respectar o medio natural
segundo as indicacións específicas que se publiquen en boletíns complementarios.
Farase especial vixiancia no respeto as zonas marcadas como prohibidas no mapa por parte
da organización con persoal habilitado como xuiz auxiliar.
O sistema electrónico de control de paso será Sportident Air. Recordamos que é
obligación do corredor/a comprobar que a pinza Sportident pita ou encende a luz; e que,
ante a duda nun control, usen a marcaxe tradicional
Unha vez finalizada a proba, as clasificacións provisionais serán publicadas o antes
posible, previamente á entrega de premios, para posibles observacións e reclamacións.
As reclamacións poden presentarse antes de que o Xuiz Controlador suscriba o acta da
proba. Estas faranse chegar por escrito ó Xuiz Controlador, según o modelo dispoñible
para os interesados na secretaría do centro de competición.
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Non existe ninguna cuota por realizar unha reclamación. As clasificacións definitivas
publicaránse unha vez resoltas todas as reclamacións en www.fegado.es
Obrigatorio o uso de pinza Sportident para todas as categorías.
As estacións estarán programadas para o uso das tarxetas SIAC no modo activo AIR+.
A organización disporá de pinzas SIAC para todo orientador que o solicite, en concepto de
aluguer, para favorecer a igualdade na competición, cun coste de 5€ se o solicitan no día
da proba. O cambio de tarxeta SI unha vez pechadas as inscricións terá un custe de 2€ (5€
se se solicita o día da carreira. A perda da pinza conleva un pago de 60€.
Publicaranse os resultados en directo a través da plataforma: www.liveresultat.
orientering.se
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4 INSCRICIÓNS
PRAZOS:
data de inicio de inscripcións:

24/08/2022
data fin de inscripcións: 18/09/2022
PROCEDEMENTO:
Será preciso aceptar a declaración responsable durante o proceso de inscrición a través
da web da fegado Inscricións ata o domingo 18 de Setembro, ás 23:50h, na web www.
fegado.es
Empregarase a tarxeta Sportident para todas as categorías. Asignarase unha tarxeta
Sportident en aluguer a quen non indique o número de tarxeta na súa inscrición. Aluguer
de Sportident: 3 € (a pagar xunto coa inscrición). A perda de esta tarxeta conleva o pago
de 35 €.
Clubes: A través da intranet da fegado: www.intranet.fegado.es. Unha vez feita a
inscrición, enviar o xustificante de ingreso na conta de Abanca ES63 2080 0036 6030
4002 0466 ó mail clubgallaecia@gmail.com, no concepto indicar CARIÑO/CEDEIRA +
Nome do clube. 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.
Só se permitirán inscricións realizadas no seguinte enlace:
https://intranet.fegado.es/events/dashboard/
Haberá saídas separadas de categorias oficiais e de Iniciación. Só se permitirá a saída ás
persoas inscritas na carreira.
Prezos das inscripcións:
Federados (M/F-20 e inferiores): 7 €
Federados (M/F-21 e superiores): 10 €
Iniciación equipos (sen licenza federativa, a través dun clube fegado): 13 €
Promoción (sen licenza federativa, a través dun clube fegado): 10 €
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.
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5 INFORMACIÓN TURÍSTICA
XEOPARQUE CABO ORTEGAL
Un patrimonio xeolóxico destacado vinculándoo coa cultura, a natureza, a sostenibilidade,
e reforzado pola identidad dos seus habitantes e a riqueza da área onde viven forma o

Xeoparque Cabo Ortegal.

Está definido polos límites dos concellos coruñeses de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche,
San Sadurniño, Ortigueira y Valdoviño e formado por 52 Lugares de interés xeolóxico dos
que alomenos 5 teñen unha relevancia internacional.
Ao patrimonio xeolóxico, únese o patrimonio natural e paisaxístico, unha gastronomía
excepcional e un patrimonio cultural material e inmaterial. Toda unha cultura asociada
ás tradicións e o coñecemento popular entre o que destaca o Santuario de Santo André
de Teixido como final dun camiño espiritual milenario asimilado logo polo cristianismo
que hoxe é o segundo en importancia de Galicia en canto a visitantes, só superado polas
distintas rutas xacobeas.
¡E hai máis! Eventos que entroncan directamente coa tradición: o Festival do Mundo Celta
de Ortigueira, o Festival Irmandiño e as feiras do 11 e o 23 de Moeche, as procesións
marítimas das vilas mariñeiras de Cariño, Cedeira e Ortigueira, a recuperación do Samaín
en Cedeira e das mallas tradicionais en Cerdido, a cita co surf internacional no Pantín
Classic de Valdoviño, a Feira Rural de San Sadurniño…

Aloxamento:
Apartamentos Monte do Limo
Hotel Cabo Ortegal
Muiño das Cañotas
Casa da Oliveira
Casa rural O Carreiro
Hotel Herbeira
Casa do Morcego
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6 ORGANIZACIÓN
Dirección da proba: Clube Gallaecia Raid
Páxina web: www.gallaeciaraid.org
Correo electrónico: obmgallaeciaraid@gmail.com
Director de carreira: Claudia Oreiro e Tere Silvarrey
Xuiz controlador: Alberto Arufe
Técnico SportIdent: Andrés Dopico
Trazado: Antonio López e Óscar Fernández
Director de seguridade e Responsable do chan duro: Fernando Silvarrey
Secretaría: Claudia Oreiro
Saídas: Cristina López
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7 COLABORACIÓN

