
III OKTOBERBIKE CAMPELO 
 

MEMORIA 
Organiza:  
Asociación Deportiva Cultural Campelo 
Email: campeloadc@gmail.com 
Persoa de contacto: Victor Pradeda 
Teléfono: 676919738 
 
Patrocina: 
Concello de Poio 
 
Colaboran: 
Policía Local 
Protección Civil 
 
Lugar, data e horario da carreira: 
Domingo 09 de xuño de 2019 – Praza da Granxa, Campelo - Poio 
Saída ás 09:00  
Hora de Corte: 12:30 horas  
Entrega de Trofeos: 13:30 
 
Regulamento: 
 
-Non estará permitido o acompañamento dos participantes mediante o uso de vehículos 
de apoio. A non observancia desta norma implicará a descualificación dos atletas 
acompañados. 
 
-Dado o espírito deportivo e popular desta proba non se admitirán reclamacións. A 
participación leva implícita a aceptación do regulamento da proba. 
 
-A organización e os seus colaboradores non se fan responsables dos danos morais ou 
materiais que a si mesmos ou a outras persoas ocasionen os participantes nas carreiras. 
 
-A organización da proba reservarase a facultade de decidir sobre calquera aspecto ou 
circunstancia non contemplada neste regulamento 
 
-As Ebikes, non entraran en tabla clasificatoria xeral  
 
Categorías:  
 
-Masculina 
-Feminina 
- Menores de 18 anos, coa pertinente xustificacion paterna. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Percorridos e distancias: 
A proba constara de dous tipos: 
-Ruta longa que constara de 55 Km aproximadamente. 
-Ruta corta que constara de 30 Km aproximadamente 
 
 
Se percorrera Monte Castrove, Concellos de Poio e Meis e Meaño 
 

 
 

 
 
 
 
 



Inscricións: 
 
Inscripcións on-line na páxina www.championchipnorte.com 
 
 
Prezo 10€ + 1€ de donativo a ASANOG (Asociación de axuda a nenos oncolóxicos 
de Galicia) 
 
Peche de inscricións o xoves 6 de Xuño. 
 
Non se aceptan inscricións por teléfono ou mail 
 
Para poder inscribirse serán obrigatorios os seguintes datos: 
-DNI  
- Nome 
-Apelidos 
-Data de nacemento 
-Sexo 
-Localidade 
-Teléfono Móbil 
 
A organización reservarase o dereito de non inscribir a que non cubra correctamente os 
datos requeridos e, polo tanto, non deixalo participar na proba. 
 
Recollida de dorsais: 
Na carpa de organización, na praza da Granxa de 8:00 a 8:50 
 
Duchas e vestiarios: 
Haberá duchas e Vestiarios no Pavillón do colexio de  Lourido 
 
Premios: 
• Trofeos para os tres primeiros clasificados/as de cada categoría. 
 
Todos os que rematen a proba recibirán un agasallo conmemorativo. 
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