
 
HORARIOS: 

 
17:30 h. CANICROSS POPULAR  

18:20 h. PITUFO  
18:30 h. PREBENXAMÍN  

18:45 h. BENXAMÍNS e ALEVÍNS 
19:00 h. INFANTÍS e CADETES (masc.e fem)  

19:30 h. XUVENIL-JUNIOR, PROMESA-SENIOR e 
VETERÁN 

20:45 h.  ENTREGA DE PREMIOS 

*CATEGORÍAS DOS PARTICIPANTES E DISTANCIAS A PERCORRER: 
PITUFO: atletas nados en 2010 e posteriores (200m.) 

PREBENXAMÍN : atletas nados en , 2007, 2008 e 2009 (500m.) 
BENXAMÍN: atletas nados nos anos 2005 e 2006 (1000m.) 

ALEVÍN: atletas nados nos anos 2003 e 2004 (1000m.) 
INFANTIL: atletas nados nos anos 2001 e 2002 (3167m.., 1 volta ó circuito) 
CADETE: atletas nados nos anos 1999 e 2000 (3167m.., 1 volta ó circuito) 

XUVENIL-JUNIOR: atletas nados entre os anos1995, 1996, 1997 e 1998 (6334m., 2 voltas ó circuito) 
PROMESA-SENIOR: atletas nados en 1994 ata veterán (6334m., 2 voltas ó circuito) 

VETERANO A: atletas nados entre 1979 e 1969(6334m., 2 voltas ó circuito) 
VETERANO B: atletas nados entre 1968 e 1959(6334m., 2 voltas ó circuito) 

VETERANO C:  atletas nadas en 1958 e anteriores(6334m., 2 voltas ó circuito) 
VETERANA A: atletas nadas entre 1979 e 1969(6334m., 2 voltas ó circuito) 

VETERANA B: atletas nadas en 1968 e anteriores(6334m., 2 voltas ó circuito) 
 

*INSCRICIÓNS: 
PROBAS ESCOLARES (prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cadete) e CATEGORÍAS DE ADULTOS (Xuvenil-Junior, Promesa-Senior e Veteráns) Realizaranse a tra-
vés do formulario online presente na páxina web www.emesports.es. Deberán rellenar os datos requeridos no formulario online. 
 
Admitiranse inscricións ata o xoves 25 de setembro de 2014 ás 14:00 horas. NON SE ADMITIRÁN INSCRICIÓNS FORA DO PRAZO ESTABLECIDO. Os dorsais recolleran-
se na Secretaría da Competición sita no colexio público de Boimorto (Campo do Rosario) ata media hora antes do inicio de cada proba. En caso de participar nas dúas pro-
bas so se pagará unha inscrición. 

RESUMO REGULAMENTO VIII CARREIRA 

 PEDESTRE POPULAR CONCELLO DE BOIMORTO 
 

*PREMIOS: 
 
Os 3 primeiros clasificados das categorías establecidas, agás ós 3 primeiros/as clasificados/as da proba 
absoluta (XUVENIL-JUNIOR, PROMESA-SENIOR e VETERÁNS), os cales percibirán un diploma con-
memorativo da proba así como o correspondente premio en metálico.  

1ºClasificado/a: 150€ 
2ºClasificado/a: 100€ 
3ºClasificado/a: 50€ 

 
*Premiación por clubes: Os 4 primeiros correodores en cruzar a liña de meta por suma dos seus postos.  

1ºClube Clasificado/a: 150€ 
2º Clube Clasificado/a: 100€ 
3ºClube Clasificado/a: 50€ 

 

*Premio en metálico(50€) ó gañador/a local e trofeos ós tres primeiros clasificados/as cemsados no concello. 
*Premio especial por record da proba, batir o record da carreira absoluta masculina ou feminina (60€) 
*Trofeos ó atleta máis xove e máis veterán que rematen a carreira 
*Os trofeos non serán acumulativos 

RESUMO REGULAMENTO DO CANICROSS 
*CATEGORÍAS:  

CH  CaniCross Home: 2000 e anter iores 

CM CaniCross Muller: 2000 e anter iores 

 
*PERCORRIDO: 
A Proba seguirá un percorrido de 3.000 metros sinalizados. 
*TROFEOS: 
Para os 3 primeiros/as da carreira e para o clube ou entidade con máis participantes na proba. 
*INSCRICIÓNS: 
A través da web www.emesports.es O prezo será de 5€ . 

http://www.atletismogalego.org/

