
VIII Trail e Andaina de
Orientación de Orro

RESUMO DO DÍA DA CARREIRA:

Coordenadas google maps PARKING: 43.28259524513928, -8.428610741769365

ANTES DE NADA DARVOS A BENVIDA Á PROBA E RECORDADE QUE É MOI IMPORTANTE
RESPETAR AS MEDIDAS COVID EN TODO MOMENTO. QUEREMOS PODER SEGUIR FACENDO
PROBAS SEN TER INCIDENCIAS, POLO QUE APELAMOS Á RESPONSABILIDADE XERAL DE
TOD@S, MOITAS GRACIAS.

➢ Unha vez cheguedes ó Parking deberedes dirixirvos andando ata a secretaría (Punto A a
punto B). Xa podedes ir preparados cós materiais necesarios para tomar a saida.

➢ Na secretaría recolleredes o voso número de dorsal (acordádevos do número, ou ben levadeo
anotado para facilitar a tarefa da entrega dos mesmos á organización. Máis tardar o Vernes
publicaremos ditos números de dorsais). Tamén vos entregaremos as tarxetas e os sportident
a quen as precisen.

➢ Unha vez posto o dorsal en lugar visible xa podedes ir ata a zona de saidas, onde sairedes
escalonadamente en grupos según protocolo Covid establecido.

➢ Unha vez rematada a proba deberedes descargar en secretaría os resultados da vosa proba,
entregar o dorsal así como as tarxetas e sportidents en aluger. Según os entreguedes
recibiredes un caldiño cortesía de Restaurante O Sombreiro e uns agasallos cortesía de
Effect, bebida enerxética.

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=18FQCVr7YYO3X3txBufsR8lx65IDi0xxm&usp=sharing


HORARIO SECRETARÍA PARA RECOLLIDA DE DORSAIS  E TARXETAS SPORTIDENTS:

➢ 8:30 a 10:15.

HORARIO DE SAIDAS:

➢ 10:00 a 10:30

PECHE DE META:

➢ 14:00: Tende en conta que a partir desa hora comezaranse a retirar as balizas do terreo.

MATERIAL OBRIGATORIO:

● Andaina:
○ Teléfono móbil encendido o cal debe proporcionarse á organización no momento da

inscripción.
○ Cortaventos.

● Trail longo e curto:
○ Teléfono móbil encendido o cal debe proporcionarse á organización no momento da

inscripción.
○ Mochila de hidratación ou bidón
○ Cortaventos

MATERIAL RECOMENDABLE:

➢ Andaina:
○ Levar agua ou sales.
○ Compás para ver ben onde está o norte :).

➢ Trail longo e curto:
○ Compás aínda que non é obrigatorio si é moi recomendable.

CASO DE EMERXENCIA:

➢ Nos mapas están os teléfonos por se vos xurde calquer incidencia.

ENTREGA DE TROFEOS

➢ Haberá entrega individual de Trofeos para os 3 primeiros homes e 3 primeiras mulleres no
trail curto e longo. Non haberá ceremonia de entrega, senón que se entregarán
individualmente según cheguedes a meta. A andaina non será competitiva polo que non
haberá trofeos.



DETALLES A TER EN CONTA DURANTE O TRAIL E A ANDAINA

➢ Tanto o Trail como a Andaina de Orro é unha proba de Orientación sinxela creada máis que
nada para os que vos iniciades nestas especialidades. As duas probas son lineais polo que
deberedes de picar todas as balizas seguindo a orde establecida no mapa. Senón as
picades en orde, ainda que as piquedes todas ó chegar a meta teredes error en tarxeta polo
que pasaredes a estar no final da clasificación (recordamos que a andaina non é competitiva
polo que non haberá clasificación). Para o que non sepa moi ben como vai esto de “picar coa
tarxeta” aquí tendes un pequeno exemplo de como se fan as picadas coa tarxeta:
https://youtu.be/Ye_H_5vS7lE e aquí outro de no que vos explicarán máis en detalle de que
vai esto da orientación e as modalidades que hai: https://youtu.be/z_mkGMiRnZ4

➢ Tanto para o Trail Running como para a Andaina se non tedes moita práctica orientando
mirade con bastante frecuencia o mapa para saber sempre onde estades, mellor lentos pero
seguros. A orientación vai ser sinxela pero hai que centrarse.

➢ Deberedes respetar as normas de circulación nos cruces con carreteiras asfaltadas e facer
caso á xente de Protección Civil e a Organización.

➢ Ollo onde poñedes os pés, é terreo de monte e hai zonas de charcos, hai que estar sempre
alerta polos posibles esguinces. Non por mirar o mapa deixar de ver onde pisades. Corre á
velocidade que orientas e non ó revés.

➢ Por favor, non tiredes nada o monte, NADA.

➢ Os camiños aparecen a maioría no mapa, pero pode faltar algún.

➢ A Andaina coincide en varios tramos co Trail, pedímosvos á xente da Andaina que lles
cedades o paso ós do trail xa que van mais rápido e en competición. E por suposto darlles
ánimos. Gracias!!!.

➢ Tanto se abandonades como se rematades a proba tendes que pasar por secretaría a
descargar có sportident. Deste xeito sabemos que non estades perdidos no monte.
Ademáis será a forma tamén de poder tomar un caldiño e de recoller o voso agasallo.

PATROCINADORES:

➢ Concello de Culleredo

➢ Effet, bebida enerxética

➢ Restaurante O Sombreiro

➢ Asociación Cultural e veciñal de Orro

➢ Deputación da Coruña

Vémonos o día 26!!!

https://youtu.be/Ye_H_5vS7lE
https://youtu.be/z_mkGMiRnZ4

