
XXV SUBIDA COSTIÑA DE CANEDO 

ANO: 2018 

DATA DE CELEBRACIÓN: 1 DE XANEIRO DE 2018 

LUGAR DE SAÍDA: PLAZA DE EIRASVEDRAS. QUINTELA DE CANEDO. 

HORA: 12:00 horas todas as categorías. 

Organiza: SATURNINO GONZALEZ NOVOA E CLUB ATLETAS 
VETERANOS OURENSE 

Trátase dunha competición popular que segue mantendo o mesmo ideal  co que foi 
creada por Saturnino González no ano 1994. 

CIRCUITO: 

A distancia é  orientativa e non homologada.A proba ten un recorrido  aproximado de 
4.200 metros e os-as atletas poderán participar nas seguintes modalidades: 

• Carreira a pé 
• Carreira con cans 
• Carreira con bicicleta. 
• Os participantes deberán de situase no punto de saída 10 minutos antes do 

comezo da proba.  
• O  recorrido da proba  transcorrerá polas seguintes rúas:  

SAIDA PRAZA DE EIRASVEDRAS. QUINTELA , RÚA CANEDO, 
SANTOUFE, RÚA PAZO EIROÁS, RUA COSTIÑA DE CANEDO, 
CARRETEIRA CASTRO A PALMÉS OU- 0521. 

•  A META estará situada no “LUGAR A IGREXA” entre a capela e o cemiterio. 
A liña de meta para tódalas categorías será a mesma .  

• Ao longo dos percorrido, a Organización poderá establecer controis. 

• É obrigatorio seguir a sinalización marcada pola Organización. 

• Haberá dous avituallamentos: un na metade do recorrido e outro na meta. 

 

INSCRIPCIÓNS: 

PRECIO DA INSCRIPCION: 2 EUROS  

Por internet:  www.championchipnorte.com .( ATA O 28 DE DECEMBRO) 

De xeito presencial:  ( ATA O 26 DE DECEMBRO) 

• REDONET DEPORTES . Rúa Ervedelo nº 21. Ourense 
• GARPE SPORT ( antigua tienda BAMIO SPORT) Rúa Buenos Aires 86-88. 

Ourense 
 

http://www.championchipnorte.com/


É imprescindible estar inscrito para ter cobertura dos seguros de RC e de 

accidentes 

O Plazo de inscripción remata o día 28 de decembro por 
internet e o 26 nos establecimentos comerciais. 

 
RETIRADA DE DORSAIS:  

O día 30 na cafetería do Pavillón dos Remedios.Ourense en horario de 10 h. ata as 20 h. 

O mesmo día da proba na mesa habilitada para tal fin na Praza de Eirasvedras ,  de 9 a 
11.30 h. 

 

HABERÁ PUNTO DE RECOLLIDA DA ROUPA E PERTENENCIAS DOS 
PARTICIPANTES NA SAIDA E POSTERIORMENTE A SÚA ENTREGA NA 
META. 

 

REGULAMENTO: 

1º.-Todos os participantes terán asignado un dorsal. Este irá situado no peito e terá que 
ser visible no desenrolo da proba. 

2º.- O peche do control será 1 hora despois de que entre o 1º clasificado en meta. 

3º.-Será motivo de descalificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar todo 
o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipular este, falsificar datos persoais…. 
Ademáis, si participa na modalidade de bicicleta,  comprometese: 

• Levar permanentemente posto o casco 
• Deixarlle prioridade absoluta aos peóns. 

3º-Todos os participantes polo feito de saír aceptan o presente regulamento. 

4º- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de 
Responsabilidade Civil e accidentes deportivos, excluidos os casos derivados de un 
padecemento latente, imprudencia o inobservancia das leis, da normativa da 
competición, etc. Tamén quedan excluidos os casos producidos polo desprazamento ao 
lugar da competición ou dende o mesmo. Non se permitirá a existencia no percorrido de 
ningún vehículo axeno a organización, estando estes últimos debidamente identificados. 

9º.- A organización disporá de SERVICIOS SANITARIOS durante a celebración da 
proba. Estes Servicios, están facultados para retirar da carreira a cualquier participante 
que manifestase un mal estado físico durante o desarrollo da mesma. Así mesmo, 



recomendase a todos os inscritos, leven a cabo antes de tomar parte na carreira un 
reconocemento de aptitud médico deportivo que descarte calquera patoloxía que impida 
a sua participación. 

PREMIOS: 

Para evitar demoras na entrega dos premios, estos entregaranse a medida que os atletas 
gañadores entren en meta.  

Establécense os seguintes premios: 

CARREIRA CON CANS: 1º/2º e 3º premios absolutos ( home e muller). Tamén 
premio para os cans. 

CARREIRA A PÉ  E CARREIRA CON BICICLETA 

ABSOLUTOS : 1º/2º e 3º premios ( home e muller). Os gañadores neste apartado non 
poderán recibir outro premio a maiores pola súa categoría correspondente. 

Tamén reciben premio os 3 primeiros ( home e muller ) de cada categoría seguinte: 

MENORES DE 14 ANOS 

XUVENIS ENTRE 15 e 22 ANOS 

SENIOR : DE 23 A 34 ANOS 

VETERÁN A: DE 35 A 44 ANOS 

VETERÁN B: DE 45 A 54 ANOS 

VETERÁN C: DE 55 A 64 ANOS 

VETERÁN D: DE 65 A 74 ANOS  

VETERÁN E : DE 74 EN ADIANTE 

HABERÁ UNHA CATEGORIA ESPECIAL PARA ATLETAS CON 

DISCAPACIDADE. No momento da recollida do dorsal presentarán o 

correspondiente certificado do grado de minusvalía que teñen. 

Poderán participar atletas federados e non federados. 

Deberán atender en todo momento as indicacións da Organización 

 

Todo o non disposto neste regulamento rexerase polas normas de Competición da FGA, 

RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias 

superiores. 

 

TELEFONOS DE CONTACTO: Ante calquera dúbida chamar os teléfonos: 



LAURA 615369728 

LEOPOLDO: 676312433 

 

ORGANIZA: 

SATURNINO GONZALEZ NOVOA  

 

CLUB ATLETAS VETERANOS OURENSE  
 

 

 

 



 

PATROCINADORES:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLABORADORES: 

 

ASOCIACION DE VECIÑOS CASTRO DE BEIRO 

 

 

 

 

 

 



 
 


