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BOLETÍN 1

Gallaecia Race Vente21
Concello de Cambre
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1 PRESENTACIÓN
O Raid Gallaecia Race Vente21 será proba puntuable da LigaGalega de Raids e Liga Española de Raids, acollendo tamén o Campionato de España Xuvenil de Seleccións Autonómicas
(CERA Xuvenil). Desputarase en terras galegas o vindeiro día 1 e 2 de maio de 2021, percorrendo diferentes municipios da provincia da Coruña.
O centro de competición desta proba estará situado no concello coruñés de Cambre, situado

na área metropolitana da Coruña, a uns 12 km da capital de provincia. Cambre limita ó nor-

te con Oleiros e Sada, ó leste con Bergondo e Abegondo, ó sur con Carral e, ó oeste, con
Culleredo.

2 DESCRICIÓN DA COMPETICIÓN
Os raid de aventura son probas onde se practican diferentes disciplinas deportivas e onde a
orientación xoga un importante papel.
Existen carreiras de moi diversa duración e distancia dentro dos raid de aventura, dende
unhas poucas horas, ata varios días en formato non stop, como aqueles celebrados nas series
mundiais. Os raids son probas de longa duración, en condicións extremas, co obxectivo de
poñer a proba tanto a capacidade de resistencia física como psicolóxica dos participantes.
Os participanes deben completar un extenso percorrido de orientación, no menor tempo posi-

ble, superando as dificultades naturais que encontren ó seu paso, utilizando exclusivamente
as súas propias forzas, sen recibir axuda externa, nin valerse de medios motorizados (a pe,
btt, kayak, esquís, cascos, cordas, guantes, bastóns…).

O percorrido ten que ser descoñecido de antemán e organízase en etapas, seccións, probas
especiais e puntos de control intermedios, de paso obrigado ou voluntario. O itinerario entre
controis é libre e 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 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 verda-

deiros atractivos e dificultades da proba. Sobre estos elementos faise o plantexamento das

distintas disciplinas, seccións e probas especiais, siempre de forma respetuosa e compatible co
medio.

A participación é por equipos, estando obrigados os seus compoñentes, por cuestións de
seguridade, a competir xuntos en todo momento. Os equipos son autosuficientes durante o
percorrido, e poden chegar a estar varios días sen recibir axuda externa; avanzando de día e
de noite, descansando á intemperie e loitando contra os elementos. A estratexia loxística ten
gran relevancia.
Os resultados das secciones e probas especiais exprésanse en tempo. O equipo que menos
tempo invirta en completar todo o percorrido será o gañador.

Os requisitos xeráis para participar son:
· Ser maior de idade para categorías élite e aventura.
· Os menores de idade necesitan autorización do titor legal (orientaraid e xuvenil)
· Estar en posesión da licenza anual ou de proba de raid da FEDO.
· Estar regramentariamente inscrito na competición.
· Ter capacidades físicas e técnicas suficientes para afrontar estas probas.
· Non encontrarse suxeito a ningunha sanción disciplinaria de así o impida.
Tamén se autoriza a participación de deportistas estranxeiros, nas mesmas condicións que as
establecidas para deportistas españois nos correspondentes regramntos técnicos.
As categorías oficiais dos Raid de Aventura son:
Elite (FEDO) - Raid 3.0 (FEGADO)
Ofrece un percorrido acorde ó nivel nacional existente.
· Participantes: Maiores de 18 anos.
· Compoñentes: 3 compoñentes sempre en carreira, sen cambios.
· Esixencias: Necesítanse capacidades físicas e técnicas suficientes para afrontar a
proba. As esixencias físicas son moi importantes (resistencia de longa duración).
Aventura (FEDO) - Raid 2.1 (FEGADO)
Percorrido intermedio, categoría de referencia trala categoría élite.
· Participantes: Maiores de 18 anos.
· Compoñentes: Mínimo 2, máximo 3. 2 compoñentes estarán sempre en carreira, con
posibilidade de ter un relevista. En Aventura Mixta, un compoñente feminino debe
desputar, mínimo, un 30% das seccións.
· Esixencias: Esixencias físicas importantes (resistencia de longa duración, pero con
posibilidade de relevo).
ORIENTA-RAID
Categoría de iniciación optativa, sen ánimo competitivo, brinda a oportunidade de experimentar
qué é un raid.
· Participantes: Maiores de 18 anos ou menores acompàñados dunha persoa maior de
idade durante o percorrido. Practicantes ocasionais de actividades físicas no medio
natural.

· Compoñentes: Mínimo 2, máximo 3. 2 compoñentes estarán sempre en carreira, con
posibilidade de ter un relevista. En Aventura Mixta, un compoñente feminino debe
desputar, mínimo, un 30% das seccións.
· Esixencias: Condicións físicas normais. Percorrido moi sinxelo, todo optativo.
CERA XUVENIL
As comunidades e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla poderán participar no Campionato
de España Xuvenil de Seleccións Autonómicas (CERA Xuvenil) formando equipos mixtos de 3
compoñentes.
· Participantes: Nados entre os anos 2003 e 2005 (coa posibilidade dun compoñente
do 2006) con licenza de tempada en vigor en clubes da comunidade que representan.
Poderán inscribir un cuarto compoñente reserva para sustituir a outro compañeiro
antes da competición.
· Compoñentes: 3 deportistas de ámbolos dous sexos. 2 compoñentes estarán sempre
en carreira, con posibilidade de ter un relevista. En Aventura Mixta, un compoñente
feminino debe desputar, mínimo, un 30% das seccións.
· Esixencias: Esixencias físicas medias (resistencia de longa duración, pero con posibi
lidade de relevo). Coñecementos básicos de seguridade nas disciplinas que interveñan.
· Equipos non oficiais: Entrarán en clasificación, pero non poderán optar ao titulo de
Campión de España os equipos que:
		
• non teñan integrantes de ambos sexos
		
• non teñan 3 compoñentes no equipo
		
• teñan compoñentes de clubes de distintas autonomías
		
• teñan compoñentes sen licencia anual FEDO

3 DATOS TÉCNICOS DA PROBA
As asistencias para a categoría Raid 3.0 non estarán permitidas por regulamento. Haberá
tres zonas de cambio de sección (transición) en tódalas categorías.
A tipoloxía dos mapas dos corredores dependerá do tipo de sección, utilizando dende mapas
de tipo IGN, con escalas 1:20000; ata mapas específicos para as orientacións a pé, en escala
1:5000.
O Raid baseará o seu percorrido en catro modalidades principais: BTT, Trekking, Kayak e
Orientación específica. Tamén se incluirán, de forma estratéxica, varias probas especiais,
como Jumar, Slackline ou Chave.

MODALIDADE

ÉLITE
RAID-O 3.0

AVENTURA
RAID-O 2.1

SECCIÓNS

9

9

6

6

PROBAS
ESPECIAIS

5

5

4

4

KM

134

134

57

57

DESNIVEL
ACUMULADO

3281

3281

1319

1319

HORARIO

10:00-00:00

10:00-00:00

10:30-16:30

10:30-16:30

ORIENTA-RAID CERA XUVENIL

4 REGULAMENTO
O mapa será entregado pola organización entre 5 e 10 minutos antes do inicio da proba e non
poderá ser visto ata que a organización o ordene. Ningún equipo poderá seguir a outro de
forma continuada durante o percorrido aproveitándose da orientación dun competidor, se
se observase por parte dos membros da organización este tipo de comportamento ou se outro
corredor ou corredores denunciasen esta situación podería conlevar a descalificación do
mesmo por parte da organización unha vez escoitados os actores.

Ningún corredor poderá realizar o tickado na baliza doutro corredor da proba, cada corredor ten que tickar coa súa pinza (se se demostrase esta infracción o corredor quedará
automáticamente descalificado). O teléfono só pode ser usado en caso de urxencia, No caso de
uso fraudulento do móbil o equipo quedará automáticamente descalificado. Así mesmo conlevará a descalificación uso de calquer aparato de navegación electrónico que sexa compatible
co uso de mapas.

A proba de Raid farase en autosuficiencia, polo que non se poderá ter a unha persoa/as que
lle proporcionen asistencia ao corredor (se se demostrase esta infracción o equipo quedará
automáticamente descalificado).
IMPORTANTE: Todo equipo

que abandone a proba ten que comunicalo á organización e tickar

finish no posto de control a totalidade dos integrantes (é fundamental este punto para saber
que non temos a ninguén perdido no monte).

O regulamento da proba átense ás normas xerais do regulamento de Raids de Aventura aprovados pola Federación Galega de Orientación.
http://fegado.es/web/uploads/documents/file/71f/5e33494edf-08-reglamento-fegado-raid-2020.pdf
http://fegado.es/web/uploads/documents/file/f85/5e1080d73e-normas-anuaisfegadoraid-2020.pdf
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. Non existe ninguna cuota por realizar unha reclamación. As clasificacións definitivas publicaránse unha vez resoltas todas as reclamacións en
www.fegado.es

5 INFORMACIÓN TURÍSTICA
CAMBRE
Cambre está vertebrado polo río Mero que parte do embalse de Cecebre, ambos protagonistas da súa beleza medioambiental con multitude de espazos naturais, moitos deles aínda por
coñecer. Perderse no Bosque Animado que relatou Wenceslao Fernández Florez, pasear
polo paseo marítimo de O Temple, ou introducirse no Camiño Inglés ao seu paso pola parroquia
de Sigrás, que culmina na igrexa de Santa María de Cambre, un dos máis belos templos de
peregrinación do Románico, fan deste concello un espazo para o acougo e a reflexión.
Por riba de todo, o maior valor deste pobo son as súas xentes, sempre dispostas a orientar ao
forasteiro no seu periplo por este marabilloso enclave.
O Concello de Cambre forma parte da histórica comarca das Mariñas dos Freires, contigua á

non menos histórica comarca das Mariñas dos Condes (Betanzos e área de influencia).

O Concello ten dúas zonas ben diferencidas: por un lado as parroquias máis próximas á cidade
da Coruña, como O Temple e o centro urbán de Cambre, foron adquirindo un aspecto máis
urbano, mentres que as parroquias do sur manteñen a beleza rural das paisaxes das Mariñas
coruñesas.
Cambre constitúe un concello plural, no que as amplas zonas residenciais conviven con
potentes industrias e tradicionais explotacións do sector primario, o que fai que a economía da
contorna sexa próspera e activa.
Unha das paraxes turísticas máis importantes de Cambre é a Fraga de Cecebre, moi coñecida
grazas á obra literaria do gran Wenceslao Fernández Flórez e, sobre todo, grazas á posterior película de animación, El bosque animado, que permitiu difundir a maxia deste lugar. É un
espacio protexido pola súa riqueza en flora. Preto da Fraga encontramos a Vila Florentina,
un espazo no que residiu o escritor e a súa familia, convertido hoxe na súa Casa Museo rexentada pola Fundación Wenceslao Fernández Flórez, que recomendamos visitar.
Dentro do térmo municipal encontramos o embalse de A Telva, que suministra auga á cidade da
Coruña e á súa contorna.

CULLEREDO
Culleredo está situado na área central da provincia, na comarca da Coruña, no extremo sur
da ría do Burgo. Limita ó norte co océano Atlántico a través da ría do Burgo, e co municipio da
Coruña; ao leste con Oleiros, Cambre e Carral; ao sur, con Cerceda e ao oeste, coa Coruña,
Arteixo e Laracha.
Paseo fluvial “Rego das Xesteiras”
Localízase na parroquia de Celas, ao suroeste do Concello de Culleredo, cerca do parque
da Torre de Celas, onde se sitúa o museo etnográfico do Concello, así como a igrexa de Santa
María de Celas (s.XII). O itinerario fluvial está conformado por once muiños, dos que a maioría pertencen a varias familias que comparten a propiedade e o seu uso por cuotas ou turnos.
Paseo Marítimo de O Burgo
O Concello de Culleredo conta cun paseo que percorre a marxe da ría do Burgo ao longo
duns 5 km que o visitante poderá disfrutar a pe ou en bici, xa que conta cun carril bici en todo o
seu percorrido. Conta ademáis con zonas de xogos infantís e de práctica de skate.
Paseo Enrique Tierno Galván
O paseo conta con zonas de descanso deportivas e de xogos infantís. Ademáis ao longo deste
paseo pódense observar diferentes especies de aves.
Paseo de Fernando II
É un lugar idóneo para a practica de footing, conta ademáis cunha zona de merendeiro e de
xogos infantís.
Parque Torre de Celas
Situado nas inmediacións do Museo etnográfico Torre de Celas, este parque convírtese tanto
en lugar de esparcemento para os veciños, como en escenario de actividades culturais e recreativas xeradas polo Centro Cultural.
Mercados e Feiras
O Concello de Culleredo organiza desde xuño de 2005 o “Feirón municipal”, o segundo domingo de cada mes, en horario de 10:00 a 15:00 horas. Conta con aproximadamente 160 postos
nos que o visitante pode encontrar a oferta de diferentes productos como bisutería, complementos, roupa, calzado, perfumes, artesanía e produtos de alimentación. O máis tradicional
é a degustación do polbo, o que fai que dende as 10 ata as 15 horas concorra moita xente do
concello e arredores. Paralelamente a este feirón, celébrase o Ecomercado, con postos
de produtos ecolóxicos, na súa maioría de orixe galego, ademáis de outros relacionados coa
cosmética ecolóxica. Na organización desta actividade colabora a Deputación da Coruña.

ARTEIXO
A carón da Coruña é a porta de entrada á Costa da Morte, cuxa impresionante natureza é un
dos reclamos mellor gardados de Galicia.
Está no extremo máis occidental do Golfo Ártabro, onde se unen as rías de Ferrol, Ares,
Betanzos e A Coruña.
Lugar de paso para acceder á vila de Caión, compartindo o camiño que percorren miles de
persoas en romería ó seu santuario da Virxe dos Milagres.
A paisaxe de Arteixo é rica e variada. Combina espazos de interior cunha ampla franxa de

litoral bañada polo océano Atlántico, que lle confire a este municipio unha identidade e unha

singularidade especial para gozar do tempo de relax nos seus fermosos areais, calas ou cantís, completados con fermosos paseos na contorna do interior, que permiten observar os seus
valores etnográficos.

http://www.arteixo.org/gl/servizos/turismo

6 ORGANIZACIÓN
Dirección da proba: Clube Gallaecia Raid
Páxina web: www.gallaeciaraid.org
Evento en RRSS: Gallaecia Race Vente21
Correo electrónico: clubgallaecia@gmail.com
Teléfono de contacto: 609 26 85 48 - 639 96 70 14
Director de carreira: Manuel Pedre
Trazado: Manuel Pedre, Juan Patiño
Mapas: Francisco Diz, Óscar Fernández, Juan Patiño, Manuel Pedre
Director de seguridade: Enrique Álvarez
Control SportIdent: Abel Otero
Xuiz controlador: Rubén Pérez

7 COLABORACIÓN

