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01_SAÍDAS, CHAN DURO e META 

Como se indicou no Boletín 2 anterior tanto a Secretaría, a Charla Técnica e a Recollida
de Mapas para  todas as  Categorías,  así  como a  Saída do Raid para  as Categorías  ÉLITE e
AVENTURA van estar no PAZO de MOS.

O Chan Duro para pernoctar a noite do Venres para aqueles equipos que o desexen vai
estar no PAVILLÓN DO CASTRO, xusto ó lado do Pazo. O acceso o pavillón producirase despois
das 20.00 horas. 

O pasar o Camiño Portugués a Santiago hai varias  taperías e  cafeterías,  incluso algún
furancho, na zona, para poder cear e almorzar.

Saídas Élite e Aventura no Pazo de Mos e Chan duro no Pavillón do Castro

Recórdase a necesidade de todos os equipos, de todas as categorías, de ter que pasar
pola Secretaría para a recollida da documentación da proba nos horarios indicados, así como
de asistir a Charla Técnica previa ás saídas. No caso de Orienta-Raid basta con que o faga un
só compoñente se así o consideran, pero en Élite e Aventura teñen que estar presentes todos
os corredores do equipo ó mesmo tempo.
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A zona habilitada como Parking previo á saída da proba atópase no entorno da pista
deportiva verde que se pode ver na esquina superior dereita da imaxe anterior. Debido a que
ese mesmo día hai  outro evento no propio pazo non estará  permitido aparcar no Parking
inmediato o Pazo.

Os equipos Élite e Aventura deberedes descargar as vosas bicis para facer o Sector 1.

Antes da saída, os equipos destas categorías ós que lles teñamos que facer a asistencia
dende a organización, deixaredes na furgo destinada a tal efecto o seguinte material:

1_ Unha Caixa ou Bolsa por equipo,  estanca (as transicións non son acollidas),  que
iredes atopar na T1 e T2 (despois da BTT do Sector 1 e do Trekking e O-pé do Sector 2).

A organización facilitarávos na bolsa de equipo un distintivo para identificar este bulto
correctamente. Deberedes poñerlle Nº de equipo e moi claramente T1/T2.

2_ Unha Caixa ou Bolsa por equipo,  estanca (as transicións non son acollidas),  que
iredes atopar na T3 e T4 e Meta (despois da BTT do Sector 3, do Kaiak do Sector 4 e da O-pé do
Sector 5).

A organización facilitarávos na bolsa de equipo un distintivo para identificar este bulto
correctamente. Deberedes poñerlle Nº de equipo e moi claramente Meta.

3_ Unha bolsa estanca con roupa de recambio para ducharvos unha vez rematado o
Raid.

4_ As Palas de Kaiak aqueles equipos que queiran utilizar ás súas propias, debidamente
identificadas tamén.

A organización facilitarávos na bolsa de equipo un distintivo para identificar este bulto
correctamente. Deberedes poñerlle Nº de equipo e moi claramente Ducha.

Estes equipos ós que lles teñamos que facer a asistencia tedes que notificárnolo por
mail antes do Sábado.

A organización disporá  un transporte  para  unha vez  duchado,  un compoñente  do
equipo (e só 1) , poida ser trasladado á zona da Saída a polo seu vehículo.

Os equipos da zona que poidan deixar un coche na zona da Meta antes da saída será de
agradecer  para  simplificar  este  longo  traxecto  que  debemos  facer  antes  da  entrega  de
premios.

Este transporte, en unha única viaxe, partirá da zona do entorno do Arco de Meta ás
20.00 horas en punto.

Os equipos da categoría  Orienta-Raid  que non baixen ningún material de carreira do
coche xa que toda vez que finalice o breafing e recollan os seus mapas de carreira terán que
desprazarse polos seus medios ata o punto de inicio da súa carreira.
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A Saída da Categoría  ORIENTA-RAID vai ser no Campo de Fútbol de CHENLO ás  11.00
horas.
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A zona de META do raid será no Centro Interfederado de Tui, entre o Parador de Tui e
o Río Miño. 

No mesmo lugar disporemos a T3 e T4 (T2 e T3 para Orienta-Raid) así como dos servizos
de  Duchas,  Lavado de Bicis,  segunda  descarga final  de  Pinzas  SI,  Pinchos  post  carreira  e
Entrega de Premios.

Esta zona estará pechada o tráfico no día da proba, co cal hai que aparcar nas cercanías
do mesmo, tanto na rúa que da acceso ó Parador, como nun pequeno parking existente na
parte  traseira  do Clube  de Remo.  Está  totalmente  prohibido aparcar  na baixada ó  Centro
Interfederado.  Ata  ahí  soamente  se  pode  baixar  para  baixar  as  caixas  dos  equipos,  pero
inmediatamente hai que retirar os vehículos xa que poden ser multados e retirados pola grúa.
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02_ Horarios.

Mantéñense na súa totalidade os horarios publicados no Boletín 2 anterior.

HORAS DE APERTURA:

É aquela a partir da cal se pode comezar unha sección,  pero non antes.

No BUDIÑORAID 2019 establécense as seguintes horas de Apertura para as seguintes
seccións:

Categoría Hora de Apertura Sección

Élite e Aventura 15:00 horas S4_ Kaiak

Élite e Aventura 16:00 horas S5_ Ori-Pé

Categoría Hora de Apertura Sección

Orienta - Raid 15:00 horas S3_ Kaiak

Orienta - Raid 16:00 horas S4_ Ori-Pé

03_CATEGORÍAS, FORMATOS de EQUIPO e PARTICIPACIÓN.

Tal e como se publicou nas redes sociais da organización, e tras acordo co Xuíz da
proba  e  a  Federación  Galega,  por  petición  de  numerosos  equipos  a  organización  decidiu
modificar a seguinte categoría:

 Orienta – Raid:  Categoría  non  Oficial   con  formato  2+sen limites, sen límite de
compoñentes  en competición (a  excepción do sector  3  de  Kaiak onde só  poderán
alinear  a  2  compoñentes)  e  sen  límite  de  compoñentes  reservas-asistencias,  que
poderán substituír ós seus compañeiros nos puntos indicados pola organización.  

A organización disporá de asistencia o día do raid para os equipos que teñan todos os
seus compoñentes  en carreira no Sector 2.  Este termo terá que ser notificado por e-
mail á propia organización para que esta asuma este papel antes do propio Sábado.

Estes equipos terán que deixar un coche na zona de Meta para unha vez rematada a
carreira poder volver a polo coche que deixen na saída. 

Estes  equipos  deberán  deixarnos  os  mesmos  bultos  que  se  indicaron  no  punto  1
anterior para as Categorías élite e aventura, pero no lugar de saída da súa categoría,
no Campo de Fútbol de Chenlo, onde terán un lugar habilitado a tal efecto.

De modo excepcional,  se a algún equipo de lonxe, de 2 ou 3 compoñentes lle fose
totalmente imposible cumprir este requirimento, que nolo faga saber antes do propio
Sábado.
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Para iso é preciso que fagan o seguinte percorrido:

1_ Pazo de Mos ó Centro Interfederado de Tui
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2_ Do centro Interfederado de Tui ó Campo de futbol de Chenlo

04_ DISTANCIA, SECCIÓNS e DURACIÓN.

O  5º  BUDIÑORAID_Terras  do  Louro 2019 vai  a  dividirse  nos  seguintes  sectores de
competición, e vai a realizarse baixo as seguintes disciplinas incorporando as seguintes probas
especias para a seguintes distancias (mellor opción de percorrido) e para os mellores tempos
e tempos intermedios estimados para cada unha das seguintes categorías:
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1_ Categorías Élite e Aventura:
SECTOR DISCIPLINA DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - MELLOR

TEMPO
 TEMPO
MEDIO

S1 BTT 26 Km 1210 m 895 m 3h00’ 3h50’

S2
TREKKING +

O-Pé
12 km +

6 km
605 m +

115 m
605 m +

115 m
2h20’ +
1h00’

2h50’ +
1h20’

S3 BTT 21 Km 530 m 930 m 1h40’ 2h10’
S4 KAIAK 9 Km 30 m 30 m 1h40’ 2h10’
S5 O-Pé 6 Km 150 m 150 m 40’ 50’

TOTAL 80 Km 2640 m 2725 m 10h20’ 13h10’

2_ Categoría Orienta-Raid:
SECTOR DISCIPLINA DISTANCIA

aproximada
DESNIVEL +

aprox.
DESNIVEL -

aprox
MELLOR
TEMPO

estimado

 TEMPO
MEDIO

estimado

S1
TREKKING +

O-Pé
12 km +

6 km
605 m +

115 m
605 m +

115 m
2h35’ +

1h15’
3h00’ +

1h30’
S2 BTT 21 Km 530 m 930 m 2h10’ 2h50’
S3 KAIAK 9 Km 30 m 30 m 2h00’ 2h40’
S4 O-PÉ 6 Km 150 m 150 m 1h00’ 1h20’

TOTAL 54 Km 1430 m 1830 m 9h00’ 11h20’

Tal e como se ven de indicar no Punto 2 anterior recordade que o Sector de Kaiak non 
abrirá ata as 15.00 horas, e o Sector de O-Pé urbano final ata as 16:00 horas.

05_ ESQUEMAS DE DESENROLO.

TRANSICIÓNS

Esquema dos Sectores, Probas Especiais e Transicións do BUDIÑORAID 2019:

SISTEMA Sport Ident.
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Recórdase  que vai  haber 2  puntos  de  descarga  de  datos  e  limpeza  de  tarxetas
intermedios. 

1_ Élite e Aventura:

1_ Transición 1_ O finalizar o Sector 1 de BTT.

2_ Transición 2_ O finalizar o Sector 2 de Trekking + Proba Especial.

2_ Orienta-Raid :

1_ Transición 1_ O finalizar o Sector 1 de Trekking + Proba Especial.

No día da proba a organización pode axudar a identificar estes puntos , pero é única e
exclusiva responsabilidade dos equipos proceder a correcta picada da baliza final de sector,
e/ou descarga e limpeza das súas tarxetas en estes puntos intermedios si procede.

PROBA ESPECIAL

Explícase neste punto o funcionamento da Proba Especial:

Esta trátase de unha Orientación Específica a Pé, en un precioso mapa realizado a este
efecto, no corazón do Parque Natural do Monte Aloia.

Esta atópase no medio do Sector 2 do Raid (Sector 1 para a categoría Orienta-Raid).

Para acceder á Proba Especial teredes que chegar ata a baliza 53 deste sector 2, onde
recibiredes os seguintes mapas específicos de orientación:

Categoría Élite Aventura Orienta-Raid

Mapa

1_ Percorrido Largo

2_ Percorrido Medio

3_ Percorrido Curto

1_ Percorrido Largo

2_ Percorrido Medio

1_ Percorrido Largo

Cada  un  de  estes  3  percorridos  ten  unha  Distancia,  Dificultade física  e  técnica,  e
número de Balizas e Puntuacións distintas.

Estes  percorridos  son  LIÑAIS,  co  cal  as  balizas  de  cada  un  de  eles  teñen  que ser
picadas na orde establecida no mapa.  Ollo!,  todos os sectores do raid son Score (podedes
visitar os puntos de control na orde que queirades), excepto este sector e o último, os dous
mapas de Orientación Específica!!.  Recordade que liñal non quere dicir que teñades que picar
todas as balizas do percorrido, pero que as que si piquedes que sexan en orde consecutiva.

Os equipos poden facer os percorridos que desexen, UN, DOUS ou os TRES, do xeito
que  queiran  (os  compoñentes  do  equipo  separados,  ou  xuntos,  de  a  1,  ou  de  a2)  e
consecuentemente  obterán  a  suma  dos  puntos  que  consigan  visitar,  coas  seguintes
condicións:

1_ Ningún compoñente  do equipo  poderá  quedar  descansando na  baliza  53,  todos
deben estar en carreira.
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2_ Cada corredor (ou grupo deles)  só pode picar as balizas do percorrido que está a
realizar.  Nin  se  poden  picar  balizas  doutro  percorrido,  nin  se  poden  facer  2  percorridos
simultáneamente. 

3_ Todos os percorridos deben empezarse e terminarse na Baliza 53.

4_ En cada percorrido que se faga, obrigatoriamente só se pode picar con unha pinza
SI (aunque haxa varios corredores no grupo), e esta (a Pinza SI utilizada)  obrigatoriamente
será distinta para cada percorrido. 

Exemplos :

Obviamente, os da categoría Orienta-Raid só podedes facer o percorrido Largo, todos
os compoñentes do equipo xuntos, collendo as balizas dese percorrido consecutivamente, e
picando coa única pinza SI que tedes.

Os equipos aventura tedes dúas posibilidades. 

1_ Separarvos os dous compoñentes do equipo, un facer o percorrido largo, e outro o
curto, non podendo picar balizas de ningún outro percorrido, e utilizando cada un a súa pinza
SI.

2_ Facer os dous compoñentes do equipo os dous percorridos. Para isto teredes que
primeiro facer un percorrido, completo ou non, (por exemplo o largo), picando únicamente
coa pinza SI de un corredor, e tras pasar novamente pola baliza 53 facer o outro percorrido (o
medio), neste caso picando únicamente coa outra pinza SI.

Tamén teríades a posibilidade de facer un só dos dous percorridos, os dous pero a
medias, ou ningún deles (a proba especial non é obrigatoria)

Os equipos Élite teñen mais posibilidades:

1_ Cada un fai un percorrido, empezando e acabando na baliza53 pero cada un pola súa
conta e picando coa súa pinza.

2_ Facer 1, 2 ou os 3 percorridos os 3 corredores xuntos, pero picando cada recorrido
con unha pinza SI distinta.

3_ Separarse 1 corredor por un lado e permanecer os outros 2 do equipo xuntos. Neste
caso o que vai só fará o seu percorrido picando coa súa pinza SI, e os outros dous se deciden
facer xuntos os 2 percorridos restantes terán que picar cada un deles con unha pinza distinta.

En todos os casos é obrigatorio, vaian corredores xuntos ou non, pasar pola baliza 53
para saír  do mapa de Orientación Específica e poder continuar co que resta  de Sector  de
Trekking.

A baliza 53 só se picará unha vez, todos os corredores do equipo xuntos unha vez se
termine a Proba Especial e se vaia a retomar o trekking. Non se pica polo tanto cando se
chega a ese punto para recoller os mapas!!
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06_MEDIO AMBIENTE.

Lembrade que no segundo sector de BTT (S3 para Élite e Aventura, e S2 para Orienta-
Raid),  está totalmente prohibido circular coas bicis fóra dos camiños existentes. Este é un
requirimento  normativo  tanto  do  Parque  Natural  do Monte  Aloia  como  da  Consellería  de
Medio Ambiente.

07_ ZONAS e ESTRADAS PROHIBIDAS e PASOS OBRIGADO nos MAPAS.

As  Estradas  e  Zonas  Prohibidas  estarán  sinaladas  nos  mapas  de  carreira  con  un
sombreado Magenta Sólido.

Os Pasos  Permitidos  estarán indicados  con unhas  aspas tamén en Magenta,  desta
volta mais escuro.

Recórdase  que  circular,  pasar  ou  atravesar  unha  estrada  ou  zona  prohibida  (sen
remitir na vosa acción se esta foi involuntaria) sen ser polos pasos permitidos a tal efecto,
suporá a descualificación do equipo por un incumprimento dunha norma de seguridade.

08_ MATERIAL OBRIGADO e PROHIBIDO.

Do material  indicado no Boletín  2,  polas  condicións climatolóxicas  adversas  que se
poden dar o día da proba, pasan a ser obrigatorios os seguintes elementos:

 Material Obrigatorio por Corredor sempre en carreira.

 Chuvasqueiro de manga longa.

 Camiseta Térmica de manga longa.

 Braga de colo.
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Recordade que se o equipo é sancionado por non portar 3  ou mais elementos do
Material Obrigatorio requirido será descualificado.

09_ ORGANIZACIÓN E CONTACTO.

Este evento está organizado polo BudiñoRAID, a sección de Orientación da Asociación
Deportiva  A  FORNA de Budiño,  unha  das  2  operativas  en  este  momento.  Esta  asociación
deportiva ten a súa sede no Centro Cultural A FORNA de Budiño, no concello de O Porriño.

Esta  sección  foi  creada  no ano 2012,  ano no que empezou  a  competir  en  diversas
probas  do  calendario  galego  da  Federación  Galega  de  Orientación,  tanto  en  carreiras  de
Orientación a Pé, como en BTT ou en Raids de Orientación.

Co fin de expoñer toda a información, así como escoitar e tratar de clarexar calquera
dúbida sobre esta proba a citada asociación vai a poñer ó voso dispor os seguintes medios de
contacto:

 E-mail:   budinhoraid@gmail.com

 Páxina en Facebook: https://www.facebook.com/BUDI
%C3%91ORAID_TerrasdoLouro-1626057347608405/?ref=bookmarks

 WEB da Asociación:   http://www.aforna.org

 WEB da Fegado:  http://www.fegado.es

 WEB de Tracktherace: https://tracktherace.com

10_ COLABORADORES e PATROCINADORES.

Na  organización  do  BUDIÑORAID  2019,  Xunto  co  clube  organizador,  o  Budiñoraid,
colaboran as seguintes Administracións e Patrocinan as seguintes empresas:
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