IV Circuíto Cidade de Vigo
de carreiras populares
PROBAS INCLUÍDAS
Proba

Organiza

Distancia

1./ 10 km. Cidade Universitaria de Vigo

11 de marzo

Universidade de Vigo

10.000 m.

2./ XIII Medio Maratón Vig Bay

25 de marzo

C. Corredores Vig Bay

21.097 m.

3./ XXIX Carreira de San Xoan

23 de xuño

Fed. Galega Atletismo

8.600 m.
10.000 m.

5./ VI Vigo+11

16 de outubro

Fed. Galega Atletismo

11.000 m.

6./ VII Subida ao Castro

Decembro

Errepetrés

2.000 m.

7./ XLI Carreira do Pavo

Decembro

Fed. Galega Atletismo

8.263 m.

VI
10km CIDADE
UNIVERSITARIA
DE VIGO

CATEGORÍAS PARTICIPANTES
Promesa - Senior Feminina (P.S.F.) e masculina (P.S.M.)
Nados/as entre 1992 e 1978, ambos incluídos.
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Ano de nacemento

F35

Entre 1963-1977 (ambos incluídos)

F50

Entre 1953-1962 (ambos incluídos)

F60

1952 ou anteriores

Entre 1963-1977 (ambos incluídos)

M50

Entre 1953-1962 (ambos incluídos)

M60

1952 ou anteriores
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XXIX
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Categorías veteranos feminina
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4./ 10 Km Xornadas Marisqueiras do Berbés Setembro
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NORMATIVA XERAL
Disponíbel na web: www.vide.es

A Concellería de Deportes, na continuación do
seu labor de promoción e difusión do deporte na
sociedade viguesa, deseñou o programa "IV Circuíto
Cidade de Vigo de Carreiras Populares 2012", que

Puntuacións das probas:
Os e as participantes na Liga irán
conseguindo puntuacións en cada
unha das probas, as cales irán
sumándose.

Premios finais por categorías

Os inscritos nos 10Km da Universidade
quedarán incluídos automáticamente no
Circuíto de Carreiras. A partir desta
primeira carreira, o prazo de inscrición
queda aberto ata o día 17 de xuño de 2012.

Os/as atletas que participen en 5 ou máis probas do circuíto, recibirán ó final do
programa un Diploma acreditativo da Concellería de Deportes de Vigo.

A inscrición no circuíto é de balde.

1º clasificado/a

50 puntos

2º clasificado/a

40 puntos

A inscrición no circuíto de carreiras
populares de Vigo 2012 é independente
da que se realiza en cada unha das
p ro b a s . P o lo t a n t o , I N D E P E N DENTEMENTE DA INSCRICIÓN QUE SE
REALICE NO CIRCUÍTO, O/A ATLETA
DEBERÁ FORMALIZAR A INSCRICIÓN EN
CADA UNHA DAS PROBAS SEGÚN AS
NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA UNHA
DELAS.

3º clasificado/a

35 puntos

4º clasificado/a

30 puntos

Modos de Inscrición:

Nesta cuarta edición do circuíto, tras o éxito
relacionado coa utilización dun sistema de

5º clasificado/a

25 puntos

6º-10º clasificado/a

20 puntos

11º-15º clasificado/a

19 puntos

16º-20º clasificado/a

18 puntos

circuíto do 2010 unha actualización permanente das

21º-25º clasificado/a

17 puntos

clasificacións, a información continua ós

26º-30º clasificado/a

16 puntos

31º-40º clasificado/a

15 puntos

41º-50º clasificado/a

14 puntos

51º-75º clasificado/a

13 puntos

76º-100º clasificado/a

12 puntos

101º-150º clasificado

11 puntos

151º-300º clasificado

10 puntos

301º-500º clasificado

5 puntos

>500º clasificado

2 puntos

se desenvolverá en base á coordinación, promoción
e difusión de diferentes probas pedestres que
tradicionalmente teñen lugar na cidade de Vigo, co
propósito da Concellería de Deportes do Concello
de Vigo de promocionar e fomentar o deporte
popular.

cronometraxe a través da utilización de "chips", que
permitiu dende a súa posta en funcionamento no

participantes a través da páxina web da empresa
Circuíto
Cidade de Vigo
de carreiras populares

A listaxe coas puntuacións parciais
da cada un dos e das participantes
exporase na web:
www.championchipnorte.com,
así como na web da Fundación VIDE.

Período de inscrición:

que presta o servizo, a inscrición a través da web...,
volverase a repetir a iniciativa.
O circuíto é un evento aberto a todo tipo de
participantes, sen necesidade de estar federado.

Puntuacións por proba

a) Automática: Os inscritos na carreira
"10Km Cidade universitaria", quedarán
inscritos automáticamente no circuíto.
b) Online. A través da web:
w w w. c h a m p i o n c h i p n o r te . co m
cumplimentando na propia web o
documento de inscrición.

Os premios en metálico ós/as gañadores/as do circuíto, outórganse con
independencia dos que cada unha das probas entrega ós mesmos.
Categorías*
F35
F50
F60
M35
M50
M60
Promesa-Senior mas.
Promesa-Senior fem.

1º Clasificado/a
400
400
400
400
400
400
1.000
1.000

1º Clasificado/a
200
200
200
200
200
200
500
500

3º Clasificado/a
100
100
100
100
100
100
300
300
.

*Para ter dereito ó premio metálico, a categoría deberá ter al menos 5 atletas inscritos/as
que haxan rematado polo menos 4 probas. No caso de non acadar participación mínima,
non se terá dereito ó premio metálico. A estes importes aplicaranse as retencións
obrigatorias por lei.

Galardóns para campións e campioas do circuíto de Carreiras Populares de Vigo:
Ó remate do circuíto, farase entrega nun acto de clausura do campionato dos
premios correspondentes ós gañadores e as gañadoras do Circuíto Cidade de Vigo
de Carreiras Populares 2012 en cada unha das categorías.
Premio mellor club Circuíto 2012

c) Presencial. Na Fundación VIDE
(R/Cesáreo González S/N-Edificio IMD),
entregando o formulario de inscrición
individual completo que poderá descargar
na web www.vide.es e que estará
dispoñible na propia Fundación VIDE.

A organización outorgará o trofeo ó mellor clube do circuito 2012. Na clasificación
de entidades, irán computando os puntos que consigan os 10 primeiros clasificados
en cada unha das probas en cada unha das categorías.

d) Inscrición de grupos-clubs na
Fundación VIDE, entregando o formulario
de inscrición de grupos completo
dispoñible na propia Fundación VIDE e na
web www.vide.es no que se indican os
datos completos de cada un dos atletas.

Calquera reclamación deberá efectuarse na Fundación VIDE, por escrito, no prazo máximo de 72 horas
dende o remate da proba. Unha vez resolta non caberá recurso.

Contabilizarase como club de cada atleta co que compite ao inscribirse no circuíto.

Empates: No caso de empates na clasificación, terase en conta:
O maior número de probas rematadas.
No caso de persistir o empate, o maior número de primeiros postos, segundos postos...
De seguir o empate, o mellor clasificado na Vigo+11.
Os atletas veteranos poderán competir na categoría Promesa-senior se o especifican na súa inscrición
á organización.

