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A actividade terá lugar o domingo 30 de maio ás 10:30 horas da 
mañá en Montecastelo (Nigrán), con punto de inicio no campo de 
futbito de Parada. Haberá sinalización dende a estrada principal 
PO-332 (“estrada dos pazos”). 

Consiste nunha actividade por equipos que combina orientación 
con mapa e diferentes probas denominadas “especiais”. Os/as 
participantes deberán percorrer a pé unha distancia variable, por 
terreo de bosque, intentando localizar unha serie de puntos de 
control ou balizas e superando diversas probas, tanto físicas como 
de coñecemento. 

O tempo máximo para realizar a proba é de dúas horas e media, e 
os equipos deberán acadar o maior número de puntos posibles. 
Todo tempo que exceda ao establecido pola organización será 
penalizado con puntos. Existe a posibilidade de rematar a proba en 
menos tempo de establecido, no caso de haber completado tódolos  
puntos ou non querer continuar coa actividade. 

Os equipos deciden libremente a orde de búsqueda e o ritmo a 
seguir (andando ou correndo), non sendo obrigatorio o paso por 
todos eles. 

Cun alto componente estratéxico, a toma de decisións e o traballo 

1 A ACTIVIDADE

Cada equipo participante contará co seguinte material: 

1.- MAPA, que contén toda a información necesaria para progresar polo 
terreo (camiños, carreteiras, curvas de nivel…). Asimesmo, indícase o 
punto de saída-chegada e as balizas a localizar. 
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nº baliza

(225 ptos.)

descripción 

baliza

probas especiais 

(745 ptos.)         

1 árbore

2 árbore o maior depredador (50 ptos.)

3 enreixado cambio de look (60 ptos.)

4 árbore
circuíto  obstáculos  (100 ptos.) 


pegadas  (60 ptos.)

5 árbore lixo e máis lixo… (60 ptos.)

6 árbore a auga, un ben escaso (60 ptos.)

7 ruínas cubos 3d (60 ptos.)

8 árbore reciclaxe (40 ptos.)

9 árbore isto está que ferve… (60 ptos.)

10 árbore billar holandés (40 ptos.)

11 chave de auga

12 tronco caído

13 leira tiro con arco (100 ptos.)

14 bosque de xuncos

15 ponte mecánica básica (55 ptos.)

ORIENTA-NIGRAN

,

2.- FOLLA DE DESCRICIÓN DE 
BALIZAS: Contén información 
relevante sobre cantos puntos 
vale cada baliza, unha pequena 
descrición de onde están, e qué 
probas de coñecemento hai en 
cada un dos puntos de control 
establecidos.  

NORTE

ESCALA 
1CM = 25METROS

PUNTO SAIDA-CHEGADA 

BALIZA

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14 15

AS BALIZAS AMOSADAS NESTE MAPA SON FICTICIAS
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3.- TRÍPTICO: documentación necesaria para que cada equipo poida 
apuntar as respostas de cada unha das probas de coñecemento que 
realice, así como marcar o paso polos puntos de control ou balizas. 

4.- BOLÍGRAFO 
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A QUEN VAI DIRIXIDA
A actividade está aberta ao público xeral, onde teñen cabida tanto 
familas con nen@s, como xente adulta que queira vivir unha boa aventura 
no medio natural… Incluso os cans son benvidos!!! 

A proba está recomendada a partires de 6 anos en adiante, cun nivel de 
esixencia física baixo (para a categoría de nen@s) e medio (para a 
categoría de adultos). 

Os equipos deberán ter un mínimo de dous integrantes até un máximo 
de 5, e se establecerán dúas categorías: 

 - CATEGORÍA XOVENES CASTORES: Equipos onde, a lo menos, un 
dos integrantes sexa menor de 12 anos. Distancia a percorrer de 5-6 Km 
(non sendo obrigatorio facer todo o percorrido). 

 - CATEGORÍA EXPLORERS: Equipos onde tod@s @s integrantes do 
equipo sexan maiores de 12 anos (obrigatorio que haxa un membro de 
equipo maior de idade). Distancia a percorrer de 10-12 Km (non sendo 
obrigatorio facer todo o percorrido) 

A inscripción á actividade comeza o martes 18 de maio e remata o 
día 25 ás 14:00 horas ata completar o cupo máximo (150 persoas).  

A inscrición na proba farase a través do correo electrónico 
turismo@nigran.org  e  será por rigurosa orde de inscrición, onde se 
facilitará a seguinte información: 
- CATEGORÍA  
- NOME DE EQUIPO 
- NOME E APELIDOS /DNI/ DATA DE NACEMENTO de cada 

integrante do equipo. 
- Nº DE TELÉFONO DE CONTACTO 
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3 INSCRICIÓNS
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MATERIAL NECESARIO
Cada un dos equipos deberá levar ao menos un teléfono móvil, por si 
fose necesaria nalgún momento comunicación coa organización da 
proba. 

Ademáis, recoméndase calzado e roupa cómoda para andar e correr . 

O compás, non sendo obrigatorio, pode ser de gran axuda. Eso si, se 
sabedes como utilizalo… 

Os equipos que queden fora do listado oficial, quedarán reflectidos 
nunha lista de espera, e no caso de que algún equipo  non poida asistir, 
incluiránse equipos de reserva por orde de inscrición. 

A participación na proba é gratuíta e inclúe: 

  Material necesario para a realización da proba. 

  Seguro de responsabilidade civil e  seguro de accidentes. 

  Avituallamento líquido e sólido ao finalizar a actividade.  

 Para os/as menores de 12 anos, un tubo portaobxectos e regalos 
individuais en cada baliza ou punto de control 
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Ademáis do material citado no parágrafo anterior, a organización 

recomenda aos participantes dispoñer do seguinte material:  

- Mochila con avituallamento sólido e líquido durante o transcurso 

da proba. 

- Calzado e roupa de reposto. 

- Lentes de sol, gorra e protección solar (se as previsións do tempo 

son favorábeis).  

- Chubasqueiro (se hai previsión de choiva).

HORARIOS5
10:30-11:00   

- Charla técnica, onde se explicará a mecánica da proba e resolverán as 

posibles dúbidas dos participantes . 

- Entrega do material aos equipos participantes. 

11:00- 12:00 
- Actividade ORIENTA-NIGRÁN.

PREMIOS6
Haberá premios para os tres primeiros clasificados de ámbalas dúas 
categorías, e consistirán en : 
- Clases de surf en Patos con Prado Surf Escola (Nigrán). 
- Comida o cena no restaurante mexicano Chac Mool (Patos, Nigrán). 
- Brunch en Coffee&Meal (Nigrán). 
- Invitación a futuras probas de TERRITORIO COMANCHE. 


