
                   “I MARCHA CICLOTURISTA CONCELLO DE LOURENZÁ”  
 
 
 
 
Reglamento: 
 
DOMINGO, 10 DE SETEMBRO 
 
O Clube Ciclista Viveiro en colaboración co Concello de Lourenzá organiza a I 
Marcha Cicloturista Concello de Lourenzá, coa debida autorización da 
Federación Galega de Ciclismo e baixo o seguinte reglamento: 
 

1. A marcha está aberta a todos os cicloturistas maiores de 15 anos ou que os 
cumplan durante este ano e que posúan ou non licencia.  
 

2. Consta de un percorrido de 78 kilómetros con un tempo máximo de 
realización de 5 horas. 
 

 
3. O precio de inscripción é de 10 euros para federados (15 euros con 

comida) e de 26 euros para os non federados(31 euros con comida) 
4. Os participantes que por edade ou outra circunstancia, non teñan 

capacidade xurídica, farán a inscripción baixo a responsabilidade dunha 
persoa maior de edade ou do clube ó que pertenza. 

5. A organización obliga ó uso do casco protector 
6. Todos os participantes consideranse en excursión persoal, debendo aterse 

ás Normas do Vixente Código de Circulación en carretera e considerándose 
personalmente responsable das infraccións que podan cometer. 

7. Todos os participantes están obrigados a cumplir as indicacións da 
Organización. 

8. Advírtese ós participantes que o feito de circular un vehículo de apertura 
non supón  paralización do tráfico, senón que se trata dunha señalización. 

9. A organización non se fai responsable de ningún accidente do que puidera 
ser causa ou víctima o cicloturista, como tampouco se fai solidaria dos 
gastos nin deudas que podan contraer os participantes durante a marcha 

10. O mero feito de inscripción desta marcha implica a aceptación do presente 
reglamento e a renuncia a todos os dereitos contra os organizadores 
derivados dos danosque se podan ocasionar na marcha. 

11. As Inscripcións ESTARÁN ABERTAS ata o MARTES 5 de Setembro e 
faranse única e exclusivamente en  www.championchipnorte.com 

12. -A saída será ás 9,30 horas na Feira Nova ( Lourenzá) – actual mercado 
gandeiro; así como a comida de mediodía. 

http://www.championchipnorte.com/
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13. Obsequiarase cun portabidon para bicis a todos os adultos participantes na 
proba que se inscriban antes do xoves 31 de Agosto ou ata fin de 
existencias.Teremos tamén Trofeos para os vencedores do tramo 
cronometrado en categorias Junior, sénior, máster 30/40 e máster >50 
 
CATEGORIAS: 
 

• JUNIOR (15-17 ANOS) 
• SENIOR (18-29 ANOS) 
• MASTER 30 (30-39 ANOS) 
• MASTER 40 (40-49 ANOS) 
• MASTER 50 (50 EN ADIANTE) 

 
14. Servicio de avituallamento líquido e sólido 
15.  Cronometraxe en Cronoescalada á Cadeira por Tovar por 

Championchipnorte 
16. Os dorsais entregaranse na Feira Nova ata media hora antes de dar 

comenzo a marcha. 
 
 
16.- OUTRA INFORMACIÓN: 
 

* Aparcadoiros: Disporase dunha amplia zona de aparcadoiros  no lugar da 
saída. 
 

* Duchas: Unha vez rematada a proba estarán a disposición dos  
ciclistas as duchas no Pavillón Municipal de Lourenzá.  
 
.  
 
 
17.- INFORMACIÓN E RESULTADOS: 

Os resultados e seguimento da marcha popular estarán dispoñibles na páxina 
web oficial da proba: www.edlourenza.blogspot.com ;  e tamén 

 
A través de facebok da propia proba: 
 
https://www.facebook.com/Marcha-Cicloturista-Concello-de-Lourenz%C3%A1-

194221411108144/ 
 
así como en www.championchipnorte.com 
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