INSCRICIÓNS:
As inscricións da carreira de 10.000
metros faranse vía internet a través
da páxina web
www.championchipnorte.com ata
o día 15 de agosto.
O resto das carreiras poden
inscribirse na mesma web ou no
Concello de Cartelle chamando aos
teléfonos 988491111 / 988491120.
Datos obrigatorios: Nome e
apelidos, data de nacemento
completa, clube e localidade.
Propietarios chip: 1€
Non propietarios chip: 3€
Categorías infantís gratis.
Quen non entregue o chip ou o
perda, deberá aboar 5€.
• Trofeo ao 1º clasificado
absolutos masculino e femenino.
• Trofeo ao primeiro clasificado
masculino e feminino de cada
categoría.
• Trofeo ao de maior idade do
Concello.
Os trofeos non serán acumulables.

CATEGORÍAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PITUFOS
PRE- BENXAMÍN
BENXAMÍN
ALEVÍN
INFANTÍS
CADETES
XUVENIL
XUNIOR
SENIOR
VETERANOS A
VETERANOS B
VETERANOS C
VETERANOS D
VETERANOS E

nados en 2009 e posteriores
nados en 2006, 2007 e 2008
nados en 2004 ou 2005
nados en 2002 ou 2003
nados en 2000 ou 2001
nados en 1998 ou 1999
nados en 1996 ou 1997
nados en 1994 ou 1995
nados de 1979 a 1993
nados de 1974 a 1978
nados de 1969 a 1973
nados de 1963 a 1968
nados de 1954 a 1962
nados en 1953 e anteriores

100 m.
500 m.
500 m.
800 m.
2.000 m.
2.000 m.
10.000 m.
10.000 m.
10.000 m.
10.000 m.
10.000 m.
10.000 m.
10.000 m.
10.000 m.

ás 19.00 h.
ás 19.10 h.
ás 19.10 h.
ás 19.20 h.
ás 19.50 h.
ás 19.50 h.
ás 20.15 h.
ás 20.15 h.
ás 20.15 h.
ás 20.15 h.
ás 20.15 h.
ás 20.15 h.
ás 20.15 h.
ás 20.15 h.

A carreira de 10.000 metros comezará en Cartelle e rematará en Outomuro
onde estarán as duchas, polo que media hora antes da proba realizarase
o traslado de corredores dende Outomuro a Cartelle en autobús.
O resto das carreiras terán a saída e a chegada en Outomuro.
ENDEREZO: CONCELLO DE CARTELLE – PRAZA TOXAL, 1 OUTOMURO 32824 CARTELLE (OURENSE)

