
CARREIRA POPULAR DE SEIXALBO-

MEMORIAL MIGUEL ANGEL 

LORENZO.MALI 

OURENSE 

ANO: 2016 

DATA DE CELEBRACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

LUGAR DE SAÍDA: PARQUE DA INFESTA  SEIXALBO. OURENSE                                      

HORA: A partir das 11 horas as categorías Pitufos, Benxamín, Alevín, Infantil e 

Cadete. 

12:00 CARREIRA ABSOLUTA 

ORGANIZA:  AECC Contra o Cancro e CLUB ATLETAS VETERANOS 

OURENSE 

Trátase dunha competición popular e solidaria en recordo do atleta Miguel Angel- Mali, 

veciño do pobo de Seixalbo. 

 Esta proba pertence ó calendario da Federación Galega de Atletismo e estará controlada 

polo Comité Galego de Xuíces e Cronometradores da FGA (Delegación de Ourense). 

 

INCRIPCIONS: www.carreirasgalegas.com facendo constar todos os datos requiridos 

no procedemento de inscrición. 

É imprescindible estar inscrito para ter cobertura dos seguros de RC e de 

accidentes 

O Plazo de inscripción remata o día 6 de septembro 

 

PRECIO DA INSCRIPCION: Para a proba absoluta 5 EUROS ( 3 euros irán 

destinados a AECC). 

 

http://www.carreirasgalegas.com/


A Inscripción é gratuita para as categorías pitufos, Benxamín, Alevín ,Infantil e Cadete. 

A cambio ,no momento da recollida do dorsal deberán facer entrega dalgún producto 

para o : 

 

“CARRIÑO DON AMABLE 

 

 

 Que é un programa de voluntariado da Asociación Española contra o Cancro que trata 

de atender as necesidades que non son cubertas a nivel sanitario, tanto dos enfermos 

oncológicos como dos seus familiares. 

 

     Os voluntarios da Asociación Española Contra o Cancro (AECC)  todas as mañás, de 

luns a venres, acoden ao CHOU e  suben co “Carriño Don Amable” á primeira planta do 

Santa María Nai, colocándoo no corredor para que eles mesmos sírvanse. Infusiones, 

café, caramelos, zumes ou augas son algúns dos produtos que oferta. Despois, inician o 

percorrido polas habitacións, ofrecendo periódicos e este amplo surtido de produtos.  

Pódese facer entrega de: 

 

CAFÉ DESCAFEINADO EN SOBRES 

AZUCAR EN SOBRES 

VASOS DE PLASTICO 

PALITOS O REMOVEDORES 

INFUSIÓNS 

LEITE EN POLVO 

CAFÉ NATURAL MOLIDO 

ROLLOS DE PAPEL DE COCIÑA PARA A SALA DOS FAMILIARES 



SACARINA 

CARAMELOS 

ZUMES 

 

CIRCUITO: 

A distancia é  orientativa e non homologada. 

A proba absoluta ten un recorrido  aproximado de 8.000 metros ( unha volta) 

Pitufos: 100 metros. 

Benxamín e Alevín: 1200 metros ( unha volta) 

Infantil e Cadete: 2400 metros ( dúas voltas) 

 Os participantes deberán de situase no punto de saída 10 minutos antes do 

comezo da proba.  

 O  recorrido da proba  transcorrerá polas seguintes rúas:  

SAIDA E META : PARQUE DA INFESTA. 

RUA DE ABELARDO ARCE MAYORA 

RUA DOS BARREIROS 

PRAZA FERNANDO FREIRE CARRIL 

RUA DOS PENOUZOS 

LUGAR PORTEIRO DE ABAIXO 

SUBIDA RUA DA EIREXA 

RUA DA EIREXA 

PRAZA DAS LAXAS 

RUA MAIOR 

RUA NOVA 

RUA DA PREDREIRA 

RUA DO CARQUEIXAL 



CARRETEIRA DO COLEXIO 

PORTO SEIXIÑO 

A VEIGA 

RUA COENGA 

RUA DO SOL 

PLAZA DO CABILDO 

RUA DAS OLIVEIRAS 

RUA MAIOR 

RUA DOS BARREIROS 

PARQUE DA INFESTA 

 

  A liña de meta para tódalas categorías será a mesma .  

 

Ao longo dos percorrido, a Organización poderá establecer controis. 

É obrigatorio seguir a sinalización marcada pola Organización. 

Haberá dous avituallamentos: un na metade do recorrido e outro na meta. 

 

ZONA DE VESTIARIOS: Parque da Infesta. 

 

 

 CATEGORÍAS PARTICIPANTES: 

 

As categorías son as seguintes: 

 

PITUFOS 2010 E POSTERIORES  

BENXAMÍN 2007 / 2008 / 2009 

ALEVÍN 2005 / 2006 

INFANTIL 2003 / 2004 

CADETE 2001 / 2002 



XUVENIL 1999 / 2000 

JUNIOR 1997 /1998 

PROMESA 1994 / 1995 / 1996 

SENIOR 1993 E ANTERIORES ATA VETERANOS 

 

CATEGORÍA DE VETERANS (tanto masculinos como femeninos): 

 

VETERANS A DE 35 A 39 anos 

 VETERANS B DE 40 A 44 anos 

VETERANS C DE 45 A 49 anos 

 VETERANS D DE 50 A 54 anos 

VETERANS E: DE 55 A 59 anos 

VETERANS F: DE 60 A 64 anos 

VETERANS G: DE 65 A 69 anos 

 VETERANS H: DE 70 A 74 anos 

VETERANS I : DE 75 ANOS en adiante. 

HABERÁ UNHA CATEGORIA ESPECIAL PARA ATLETAS CON 

DISCAPACIDADE. No momento da recollida do dorsal presentarán o 

correspondiente certificado do grado de minusvalía que teñen. 

Poderán participar atletas federados e non federados. 

Deberán atender en todo momento as indicacións da Organización 

RETIRADA DE DORSAIS: A retirada de dorsais realizarase na mesa habilitada para 

tal fin no Parque da Infesta o sábado dia 10 desde as 5 da tarde ata as 9 da noite e  o 

mesmo día da proba de desde as 08:30 

HABERÁ PUNTO DE RECOLLIDA DA ROUPA E PERTENENCIAS DOS 

PARTICIPANTES NA SAIDA E POSTERIORMENTE A SÚA ENTREGA NA 

META. 

 

 

 



 

 

REGULAMENTO: 

 

1º.-Todos os participantes terán asignado un dorsal. Este irá situado no peito e terá que 

ser visible no desenrolo da proba. 

2º.- O peche do control será 1 hora despois de que entre o 1º clasificado en meta. 

3º.-Será motivo de descalificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar todo 

o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipular este, falsificar datos persoais. 

3º-Todos os participantes polo feito de saír aceptan o presente regulamento. 

4º- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de 

Responsabilidade Civil e accidentes deportivos, excluidos os casos derivados de un 

padecemento latente, imprudencia o inobservancia das leis, da normativa da 

competición. Tamén quedan excluidos os casos producidos polo desprazamento ao 

lugar da competición ou dende o mesmo. Non se permitirá a existencia no percorrido de 

ningún vehículo axeno a organización, estando estes últimos debidamente identificados. 

5º.- A organización disporá de SERVICIOS SANITARIOS durante a celebración da 

proba. Estes Servicios, están facultados para retirar da carreira a cualquier participante 

que manifestase un mal estado físico durante o desarrollo da mesma. Así mesmo, 

recomendase a todos os inscritos, leven a cabo antes de tomar parte na carreira un 

reconocemento de aptitud médico deportivo que descarte calquera patoloxía que impida 

a sua participación. 

PREMIOS: 

Establécense os seguintes premios: 

ABSOLUTOS : 1º/2º e 3º premios ( home e muller). Os gañadores neste apartado non 

poderán recibir outro premio a maiores pola súa categoría correspondente. 

 



 

 

 

Tamén reciben premio os  3 primeiros ( home e muller ) de cada unha das categorías 

establecidas no apartado de CATEGORIAS PARTICIPANTES. 

 

RECLAMACIÓNS: 

 

As reclamacións deberán ser feitas ao xuíz árbitro ata 30 minutos despois da 

publicación oficial dos resultados. 

Todo o non disposto neste regulamento rexerase polas normas de Competición da FGA, 

RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias 

superiores. 

 

TELEFONOS DE CONTACTO: Ante calquera dúbida chamar os teléfonos: 

LAURA 615369728 

LEOPOLDO: 676312433 

 

ORGANIZA: 



CLUB ATLETAS VETERANOS OURENSE 

 

COLABORAN:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


