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IDEOLOXÍA 

A A.C. Cherinkas leva máis de varias décadas organizando actividades, moitas delas perdidas 

no ronsel do tempo debido a diferentes circunstancias que toda persoa metida en labores 

organizativos nalgunha que outra ocasión pode perfectamente entender. 

Unha das que viñamos celebrando era a da Kronoeskalada (con K pola súa irrupción un tanto 

inusual no panorama do momento e porque tamén presenta esa letra o nome da asociación, 

alén de ser unha letra máis “escarpada”), a cal consistía na ascensión contra o reloxo en 

bicicleta polos puntos polos que transcorrerá a proba actual. Fomos quen de organizar V 

edicións, sendo a primeira en 2003 e a quinta e última en 2007. 

O ano pasado decidimos botar a vista atrás e recuperar esta actividade; conxugando o seu 

espírito orixinal cunha certa actualización do concepto, o que nos levou a reiniciar a conta das 

edicións: á ascensión en bici sumemos a carreira contra o crono a pé e a proba estrela 

resultado da combinada das probas. 

Agardemos, por último, consolidar o formato da proba –un tanto orixinal– e ir mellorando as 

deficiencias organizativas que puidera haber en edicións precedentes. Saúde e sorte! 

 

INSCRICIÓNS: 150 prazas en cada modalidade 

As inscricións estarán limitadas a 150 participantes en cada modalidade e poderán 

formalizarse a través da páxina web www.championchipnorte.com. Con posterioridade, a 

cada inscrición se lle asignará un horario particular de saída, toda vez que a participación será 

de xeito individual, contra o crono, polo que cada participante deberá estar moi atento á hora 

e minuto que se lle asignou. 

 A cota de inscrición será de 3€ para unha proba e 5€ para as dúas probas. 

 Os participantes deberán ser maiores de idade. 

 Prazo de inscrición: pecharase o xoves día 17 de maio ás 23:59h. ou no momento en 

que se cubran prazas ofertadas en cada modalidade. 

 

 

HORARIOS 

 14:00h: Apertura da mesa de dorsais situada no Campo de Areosa (a 2 km. do centro 

de Vimianzo. (Ver mapa 1 abaixo). 

 15:00h: Peche da mesa de dorsais para a carreira a pé e concentración de participantes 

para desprazalos á saída a través dun medio de transporte que correrá a cargo da 

organización. Aqueles participantes que non estean antes desta hora faranse 

http://www.championchipnorte.com/
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responsables de chegar á saída polos seus medios. (Ver mapa 2 abaixo da ruta 

alternativa para chegar á saída). 

 15:30h: Comezo da carreira a pé cronometrada. 

 16:30h: Peche da mesa de dorsais para a proba de ciclismo. Aqueles participantes que 

non estean antes desta hora faranse responsables de chegar á saída polos seus 

medios (Ver mapa 2 abaixo de ruta alternativa para chegar á saída). 

 17:00h: Comezo da proba de ciclismo. 

 18:30h: Entrega de trofeos no campo de Areosa (zona de meta).  

 

 

DEREITOS DE IMAXE, USO DE DATOS E DECLARACIÓN DE ESTAR APTO 

PARA A PRÁCTICA DEPORTIVA 

Os deportistas inscritos comprométense a aceptar estritamente o presente regulamento e 

calquera posible modificación. 

A  realización da inscrición implica ter lido, entendido e adquiridos os compromisos que a 

continuación se expoñen: 

 O atleta inscrito declara que está en bo estado físico e ten pasado os pertinentes 

recoñecementos de saúde. 

 Calquera atleta con problemas médicos (alerxia, atencións especiais,...) deberá facelo 

constar no reverso do dorsal da proba. 

 O atleta inscrito autoriza e acepta a publicación do seu nome e apelidos e a súa imaxe 

nas clasificacións, medios de comunicación e internet,(…) para a promoción do 

deporte. Calquera persoa inscrita poderá prohibir a utilización da súa imaxe previa 

solicitude expresa por escrito. 

 

 

REGULAMENTO XERAL 

1. A proba será cronometrada. 

 
2. O posto de control da proba estará situado no campo de Areosa (Coordenadas Google 

Earth: 43.122011, -9.052619, ver mapa abaixo). A saída estará situada no lugar de A 

Esquipa (Cereixo) e a meta no Campo de Areosa. 
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3. A mesa para a entrega de dorsais abrirase ás 14:00h. e permanecerá aberta ata 30 

minutos antes do inicio de cada proba. 

 

4. Todos os participantes inscritos estarán amparados por unha póliza de seguro de 

accidentes e responsabilidade civil concertada pola Asociación Cultural Cherinkas. 

Estarán excluídos os derivados dun padecemento latente, imprudencia, neglixencia, 

inobservancia das leis… Tamén quedarán excluídos os producidos por desprazamentos 

a ou dende o lugar no que se desenvolven as probas. 

 

5. Contarase cun servizo médico-sanitario, que constará dunha ambulancia e un médico, 

como proba que non supera os 750 participantes. 

 

6. Toda persoa que participe nalgunha das probas sen estar inscrito, farao baixo a súa 

responsabilidade e non poderá participar de trofeos nin obsequios. Tampouco estará 

amparado polos seguros das probas. 

 

7. Haberá avituallamento líquido aproximadamente na metade da carreira a pé e ao 

remate tanto desta proba como da ascensión en bicicleta; ao finalizar esta segunda 

crono e, por tanto, da competición tamén haberá avituallamento sólido. 

 

8. Bicicletas: poderase empregar tanto bicicletas de estrada como bicicletas de montaña. 

 

9. Para a proba de ciclismo será obrigatorio o uso do casco. 

 

10. A clasificación será absoluta, tanto en categoría masculina como feminina. A proba 

estrela resulta da combinada dos tempos das dúas probas; non obstante, cada proba 

tamén terá valor de seu, polo que se establecen os seguintes premios: 

http://goo.gl/nR8oOC
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 Trofeo ás tres primeiras clasificadas en categoría feminina na carreira a pé. 

 Trofeo aos tres primeiros clasificados en categoría masculina na carreira a pé. 

 Trofeo ás tres primeiras clasificadas en categoría feminina na proba de ciclismo. 

 Trofeo aos tres primeiros clasificados en categoría masculina na proba de ciclismo. 

 Trofeo ás tres primeiras clasificadas en categoría feminina na proba combinada. 

 Trofeo aos tres primeiros clasificados en categoría masculina na proba combinada. 

 

11. Debido ao carácter estritamente deportivo e popular da proba non se admitirán 

reclamacións. A participación é libre e leva implícita a aceptación do regulamento xeral 

da proba. A A. C. Cherinkas, xunto cos demais integrantes da comisión organizadora, 

non se fará responsable dos danos físicos, morais ou materiais que ocasione a 

participación nesta competición. O non recollido no mesmo resolverase segundo o 

criterio da comisión organizadora, sendo as súas decisións inapelables. 

 

12. Todos os participantes, polo feito de tomar a saída na proba, aceptan o presente 

regulamento, e no caso de dúbida ou de xurdir algunha situación reflectida no mesmo, 

estarase ao que dispoña o comité organizador. 

 

13. A organización habilitará duchas no pavillón municipal de Vimianzo (situado a 2km da 

meta da proba) ou, no seu defecto, noutra instalación habilitada a tal efecto. Debido á 

capacidade dos termos non podemos garantir auga quente para todos os 

participantes. Tamén se informa que na zona de meta habilitarase un servizo de 

gardarroupa, fóra do cal nin a A. C. Cherinkas nin o Concello de Vimianzo se fan 

responsables da perda de obxectos persoais dos deportistas. 

 

14. Os únicos vehículos que poderán seguir a proba serán os autorizados pola 

organización. Unha vez se dean comezo as diferentes probas non se poderá circular 

polo tramo no que transcorre a cronometraxe. No caso de chegar tarde ao punto de 

concentración de participantes, o desprazamento ata a saída terá que facerse por 

estradas alternativas co conseguinte perigo de chegar tarde a hora asignada para a 

saída individual. (Ver mapa 2 abaixo de ruta alternativa para chegar á saída). 

Adicionalmente, poderase permitir a baixada en bicicleta durante a carreira a pé 

sempre e cando se sigan unhas indicacións previas que se darán in situ.  

 

15. A saída, en ambas as dúas probas, será individual contra o reloxo cun intervalo de 

tempo entre os participantes. Este intervalo de tempo variará en función dos 

participantes, pero en ningún caso será inferior aos 30 segundos. As horas de saída 

daranse a coñecer con anterioridade ás probas, podendo cada participante administrar 

o seu tempo, debendo estar na hora fixada no punto de saída, de non estar o crono 

comezará a contar. Aquel participante que chegue cun retraso superior aos 5 minutos 
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do tempo marcado quedará descualificado e xa non se lle permitirá competir nesa 

proba. Para evitar problemas de traslados e retrasos na saída a organización aconsella 

estar na zona de meta (Campo de Areosa) antes das 15:00h. para os que participen na 

carreira a pé e antes das 16:30h. para os que participen na proba de bicicleta. 

Recoméndase ter dúas roupas de abrigo, unha para a espera na saída e outra para 

achegada, pois o traslado da roupa dun punto ao outro non é simultáneo ao corredor.  

 

16. Será obrigatorio facilitar o paso cando un corredor sexa dobrado por outro corredor, o 

incumprimento desta norma será motivo de descualificación. 

 

17. Quen participe nas dúas modalidades sairá ao principio na carreira a pé, coa fin de 

recuperar o mellor posible de cara a proba en bicicleta. 

 

18. Descualificacións: 

 O servizo sanitario da competición está facultado para retirar durante as probas 

a calquera deportista que manifeste un mal estado físico. 

 Todo deportista que non realice o percorrido completo. 

 O deportista que manifeste un comportamento non deportivo ou se reitere en 

protestas ante a organización. 

 

19. A organización das probas resérvase o dereito a modificar horarios, aprazar ou 

suspender a competición se así o estima oportuno por razóns de seguridade. 

 

20. No caso de que para o día da celebración da proba se decrete unha alerta laranxa a 

competición será suspendida automaticamente. Buscarase unha data adecuada para 

desenvolvela e non se devolverán os cartos da inscrición. 

 

PERCORRIDO E INDICACIÓNS DE CÓMO CHEGAR 

O percorrido será o mesmo para ambas as dúas probas e transcorrerá por estrada de asfalto 

dende o lugar de A Esquipa (Cereixo) ata o Campo de Areosa, cunha distancia de 6,6 km. 

 
http://goo.gl/nR8oOC 
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Perfil do tramo 

 

No seguinte MAPA 1 detállase a ruta máis cómoda para chegar a punto de concentración de 

participantes dende o cruce de Camariñas (Praza da Igrexa):  

 
    http://goo.gl/nR8oOC 
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MAPA 2 da ruta alternativa para chegar a saída para aqueles participantes que queiran 

achegarse pola súa conta unha vez comezadas as probas. En todo caso, lembremos que antes 

de ir para a saída deberán recoller o dorsal no campo de Areosa: 

 
          https://goo.gl/Vl3CPh 

 

A organización desta carreira aproveita a ocasión para agradecer a súa participación. 

 

MÁIS INFORMACIÓN 

www.facebook.com/axcherinkas, www.cherinkas.org e www.championchipnorte.com 

accherinkas@gmail.com    

687 853 469 

 

ORGANIZAN:      COLABORA:   

 

http://www.facebook.com/axcherinkas
http://www.cherinkas.org/
http://www.championchipnorte.com/
mailto:accherinkas@gmail.com

