
XXV MARATÓN POPULAR  

CONCELLO DE CAMBRE 2014 

DÍA 15 DE AGOSTO 
 

 

 

Organiza Concello de Cambre e Federación Galega de Atletismo. Esta carreira está 

integrada dentro das 18 carreiras do II Circuíto de Carreiras Populares da Deputación 

Provincial da Coruña que se desenvolverán ao longo do 2014 

 

 

HORARIO DAS SAÍDAS: 

 

• 10:30 h: Mini  

 

• 10:40 h: Benxamín 

 

• 10:50 h: Alevín 

 

• 11:00 h: Infantil, Cadete, Xuveníl 

 

• 11:10 h: Resto das categorías (Xunior, Promesa, Seniors, Veteranos). 

 

 

LUGAR DE SAÍDA: 

 

• Polideportivo Municipal de Cambre, Sofía Toro(detrás do Concello)  

 

 

CATEGORÍAS (MASCULINAS E FEMININAS): 

 

• Mini : Nados no  2007 e posteriores anos. 

 

• Benxamín: Nados  anos 2005 e 2006.  

 

• Alevín: Nados anos  2003 e 2004 .  

 

• Infantil: Nados anos 2001 e 2002.  

 

• Cadete: Nados anos 2000 e 1999.  

 

• Xuvenil: Nados anos 1997 e 1998.  

 

• Xunior: Nados anos 1995 e 1996.  

 

• Promesa: Nados entre 1992,1993 e 1994.  

 

• Senior: . Nados entre 1991 ata veterano.  

 

• Veteranos 1:  Entre 35 y 40 anos.  



 

• Veteranos 2: Entre 41 e 49 anos  

 

• Veteranos 3: Entre 50 e 59 anos. 

 

• Veteranos 4: 60 e maiores. 

 

 

 

CIRCUITOS: 

 

CIRCUITO 1: ( Nas inmediacións do Polideportivo de Cambre, Sofía Toro) 

 

1.a) Carreira Mini: 

 

Hora: 10:30 h. 

Distancia: Entre 150 e 300 mts. 

Nados nos anos: 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 ( que sexan capaces de correr 

por eles mesmos, poderán ir acompañados ) 

Inscrición: .ata o mércores 13 de agosto as 20:00 en www.carreirasgalegas.com 

Carácter participativo, non haberá clasificación. 

 

 

1.b) Carreira Benxamín: 

 

Hora: 10:40 h. 

Distancia: Entre 500 e 1.000 mts. 

Nados nos anos: 2005 -2006. 

Inscrición: Poderanse formalizar gratuitamente na páxina  da federación galega de 

atletismo www.carreirasgalegas.com  ata as 20:00 do mércores, 13 de agosto. 

Premio: Agasallo para os tres primeiros nenos e tres primeiras nenas. 

 

 

1.c) Carreira Alevín: 

 

Hora: 10:50 h. 

Distancia: Entre 600 e 1.100 mts. 

Nados nos anos: 2004-2003. 

Inscrición: Poderanse formalizar gratuitamente na páxina  da federación galega de 

atletismo www.carreirasgalegas.com ata as 20:00 do mércores, 13 de agosto. 

Premio: Agasallo para os tres primeiros nenos e tres primeiras nenas. 

 

CIRCUITO 2: ( Saida dende o Pabellon Sofía Toro, baixada ó Río Mero e volta ó 

Pabellon ) 

 

Carreira Infantil:  

 

Hora: 11:00 h. 

Distancia: 2800 mts. 

Nados nos anos: 2002-2001. 

http://www.carreirasgalegas.com/


Inscrición: Poderanse formalizar gratuitamente na páxina  da federación galega de 

atletismo www.carreirasgalegas.com ata as 20:00 do mércores, 13 de agosto. 

Premio: Agasallo para os tres primeiros nenos e tres primeiras nenas. 

 

 

 

Carreira Cadete:  

 

Hora: 11:00 h. 

Distancia: 2800 mts. 

Nados nos anos: 2000-1999. 

Inscrición: Poderanse formalizar gratuitamente na páxina  da federación galega de 

atletismo www.carreirasgalegas.com ata as 20:00 do mércores, 13 de agosto. 

Premio: Agasallo para os tres primeiros nenos e tres primeiras nenas. 

 

Carreira Xuvenil: 

 

Hora: 11:00 h. 

Distancia: 2800 mts. 

Nados nos anos: 1998-1997. 

Inscrición: Poderanse formalizar gratuitamente na páxina  da federación galega de 

atletismo www.carreirasgalegas.com ata as 20:00 do mércores, 13 de agosto. 

Premio: Agasallo para os tres primeiros nenos e tres primeiras nenas. 

 

 

CIRCUITO 3: 

 

Resto das Carreiras (Xunior, Promesa, Senior, Veteranos 1, Veteranos 2, 

Veteranos 3 e Veteranos 4)): 

 

Hora: 11:10 h. 

Distancia: 7.500 mts. 

Inscrición: Poderanse formalizar gratuitamente na páxina  da federación galega de 

atletismo www.carreirasgalegas.com ata as 20:00 do mércores, 13 de agosto. 

Premio: Agasallo para os tres primeir@s clasificad@s en cada categoría 

 

MOI IMPORTANTE: 

 

• A data tope de recepción de inscricións será o martes, 13 de agosto, ás 20:00 horas. 

Non se admitirá baixo ningún concepto ninguna inscrición posterior á devadita data, nin 

por suposto o mesmo día da competición. 

 

• Na inscrición hai que indicar o nome completo, data de nacemento completa, 

procedencia (localidade, clube...),Nuúmero de licencia,( en caso de ser federado) DNI 

(imprescindible), teléfono, dirección e e-mail se queren recibir información, resultados, 

etc... 

 

 

 

 



RECOLLIDA DE DORSAIS: 

 

O  mesmo día da carreira , no propio Pabillon Sofía Toro, daranse os dorsais entre as 9:15 h e as 

10:30 h. Recoméndase chegar con tempo suficiente para evitar colas de ultima hora. Importante: O 

dorsal ten adherido a parte traseira o chip de control, e moi importante no manipular a 

pegatina que o cubre.  

 

 

CONTROL DE CHEGADA: 

 

A cronometraxe correrá a cargo da Federación Galega de Atletismo. 

 

TROFEOS E PREMIOS: 

 

• Trofeo ao corredor/a de maior idade que termine a proba. 

. Trofeo ao corredor/a de menor idade que termine a proba 

• Trofeo ao primeiro/a atleta clasificado/a de o Concello de Cambre, ben que resida no municipio ou 

ben sexa natural do mesmo. Para optar a este premio deberá facer constar na inscrición esta 

circunstancia (será imprescindible). Para recibir o trofeo deberá acreditar a súa residencia ou 

nacemento en Cambre.  

• Poderase esixir o DNI para a entrega de trofeos. 

• Farase entrega dos mesmos ao finalizar a proba. 

 

OUTROS 

 

• Aínda que a proba sexa de carácter estritamente deportivo e popular, admitiranse reclamacións, 

pero agárdase un espírito e un comportamento deportivo por parte de todos os participantes. As 

reclamacións aos resultados oficiais formularánselle ao xuíz árbitro da competición non máis tarde de 

30 minutos despois da publicación dos resultados. 

• Soamente se permite aos membros da organización a  utilización de vehículos para o seguimento da 

proba, estando rigurosamente prohibido o acompañamento dos participantes mediante o uso de 

vehículos de axuda ou correndo a pe, sendo motivo de descalificación. 

• A organización conta cun seguro de responsabilidade civil e de accidentes, así como ambulancia.  

. A proba contará co apoio de Protección Civil e Policía Local de Cambre. 

• Facilitarase servizo de duchas, que estarán situadas no Polideportivo de Cambre  , Sofia Toro. 

• Os resultados publicaranse na web do Concello de Cambre, da Federación Galega de Atletismo. 

 

 

 
NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e mediante a súa 
inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos sexan cedidos a esta entidade para 
a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros obrigatorios de accidentes e Responsabilidade Civil 
así como a xestión da licenza de día e ranking popular de probas de ruta. En todo caso e tal como establece 
a lei de Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación,  
cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á Federación Galega de Atletismo. Avenida 
de Glasgow 13- 15008 A Coruña. 

 

www.cambre.es www.carreirasgalegas.com www.atletismogalego.org 

http://www.cambre.es/
http://www.carreirasgalegas.com/
http://www.atletismogalego.org/

