
   

 

NORMATIVA: 

ART.1) 

A Sociedade Atlética Val Miñor e máis Concello de Gondomar, organizan o sábado día 15 de outu-

bro do 2022 o I Cross Escolar Concello de Gondomar, que dará comezo ás 17:00 h. 

ART.2). 

Poderán participar cantos escolares o desexen, estean ou non federados, no caso daqueles que 
pertenzan a clubs de atletismo, poden facelo a través do seu club de atletismo. 

ART.3) 

 CATEGORÍAS, DISTANCIA  HORARIOS E ORDEN DE SAÍDA. 

O horario establecido será o seguinte que, PODERÁ SUFRIR MODIFICACIÓNS EN FUNCIÓN DOS 
INSCRITOS/AS. 

HORA CATEGORÍA ANOS DISTANCIA 

17:00 Sub 16 F 2007/2008 2.350 m 

17:15 Sub 16 M 2007/2008 2.350 m 

17:30 Sub 14 F 2009/2010 1.800 m 

17:45 Sub 14 M 2009/2010 1.800 m 

18:00 Sub 12 F 2011/2012 1.150 m 

18:10 Sub 12 M 2011/2012 1.150 m 

18:20 Sub 10 F 2013/2014 900 m 

18:30 Sub 10 M 2013/2014 900 m 

18:40 Sub 8 F 2015/2016 450 m 

18:50 Sub 8 M 2015/2016 450 m 

19:00 Pitufos  F 2017/2018 140 m 

19:05 Pitufos  M 2017/2018 140 m 

 

 



   

 

 

Art.4) LUGAR DE SAÍDA E CHEGADA DO PERCORRIDO. 

Os circuítos discorrerán polos arredores do Campo de fútbol de “As Cercas” e do parque da “Coe-
lleira”. A chegada estará situada na zona das pistas de tenis, e a pista de multideporte, detrás do 
CDL (escolas antigas de Gondomar). 

Art.5) INSCRICIÓNS. 

Realizaranse da forma que se indica no propio cartel de publicidade do cross. 

O prazo  de inscricións remata o luns 10 de outubro ás 22:00 horas, a organización será 
rigorosa co período de peche das inscricións. 

Art.6) RETIRADA DE DORSAIS. 

Os dorsais, serán entregados polo club organizador o mesmo día da proba, na zona da chegada da 
proba, concretamente na chaira onde se sitúan as pistas de tenis de Gondomar, na parte traseira 
de CDL de Gondomar, e moi preto de onde está a Xefatura da Policía Local de Gondomar. Os dorsais 
entregaranse ata 30 minutos antes da saída de cada proba, debendo os atletas levar o dorsal visible 
e sen dobreces no peito, e respectar a publicidade impresa  durante toda a proba. 

Art.7) PREMIOS/TROFEOS. 

Entregarase trofeo aos tres primeiros clasificados tanto en categoría feminina como masculina 
dende a categoría Sub – 8 ata Sub – 16. 

Os trofeos entregaranse o remate de tódalas probas. 

Os pitufos, entregaráselle unha medalla conmemorativa da carreira a tódolos/as participantes ata 
fin de existencias. 

Art.8) 

Todo corredor que non entre na liña de meta co dorsal ben visible colocado na zona do peito ou 
que incumpra as normas establecidas, poderá ser descualificado. 

 

Art.9) 

Non está permitido o acompañamento na proba de ningún vehículo alleo á organización. Nin bici-
cletas, patíns ou persoas non inscritas na proba que poidan acompañar, avituallar ou marcar ritmos 
ós participantes. Asemade non se permite a participación con coches ou cadeiras de nenos, nin 
correr acompañados destes en ningún momento. 

 

 

 

 

Art.10) SERVIZOS. 



   

 

 Avituallamento o fin da carreira. 

 Haberá un servizo de ambulancia dispoñible durante o evento. 

 A proba conta cun seguro de responsabilidade civil e un seguro de accidentes deportivos 
para os participantes. A organización declina toda responsabilidade respecto aos inciden-
tes físicos ou psicolóxicos, inmediatos ou posteriores, que poidan acontecer aos partici-
pantes desta carreira. 

 Servizo de duchas no campo de fútbol das “Cercas”. 

 Non haberá servizo de gardarroupa. 

 

Art.11) 

Todos os participantes polo feito de tomar a saída aceptan o presente regulamento. 

OUTRAS DISPOSICIÓNS 

ASISTENCIA MÉDICA: A organización contará con servizo de ambulancia na zona de saída/meta. 

SEGURO: Todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade Civil e 
accidentes deportivos, que cubrirá os accidentes que se produzan como consecuencia directa do 
desenvolvemento da proba. Quedan excluídos os casos derivados dun padecemento latente, im-
prudencia ou inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan excluídos 
os casos producidos polo desprazamento ao lugar da competición ou desde o mesmo. A inscrición 
implica ler, entender e adquirir o compromiso que a continuación se expón: Certifico que estou en 
bo estado físico. Eximo de toda responsabilidade que da participación no evento puidese derivarse, 
á organización, patrocinadores comerciais ou sponsors, empregados e demais organizadores. Coa 
realización da inscrición, todo participante cede os seus dereitos de imaxe á organización, que uti-
lizará as imaxes de acordo coa Lei de Protección de Datos. 

 

ACEPTACIÓN DO REGULAMENTO: Todos os participantes, polo feito de inscribirse e tomar a saída 
na carreira, aceptan o presente regulamento, e no caso de dúbida ou de xurdir algunha situación 
non prevista no mesmo, resolverase de acordo ao que dispoña o Concello de Gondomar, a Conse-
llaría de Deportes e o club colaborador. 

LOPD: Todos os corredores/as ó realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe 
nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. 

ORGANIZACIÓN: 
 
CONCELLO DE GONDOMAR – CONCELLARÍA DE DEPORTES E SOCIEDAD ATLÉTICA VAL MIÑOR. 
 
 
 


