
 

 

III MARCHA BTT COTO DO NOVELLE 2010 

CIRCUÍTO TREK BICYCLE STORE GALICIA 

12/10/2010 

 

 

INTRODUCIÓN 

 

O 2010 será o ano no que o Concello de Castrelo do Miño situarase na división de honra das 

rutas BTT. O club Non Stop Training e TBS Galicia, encargaranse de deseñar e pór en marcha 

esta ruta de impresionante riqueza paisaxística, regalando a todos os bikers un percorrido 

marabilloso polo corazón da Comarca do Ribeiro. 

A finalidade deste circuíto de marcha BTT, é montar en bicicleta de montaña en contacto coa 

natureza, practicando o noso deporte favorito e empapándonos dos valores culturais, sociais e 

gastronómicos da zona. 

Esta ruta terá unha distancia de 48 km con saída e chegada na contorna do Parque Náutico de 

Galicia en Castrelo do Miño, discorrerá por todo o sur da Comarca do Ribeiro, unha zona 

especialmente bonita que mestura os viñedos de Barral, Santo Estevo, Prado de Miño, Vide, 

Macendo, cos meandros do Rio Miño, os cales apreciamos perfectamente desde a cima do 

Coto do Novelle. 

O Concello de Castrelo do Miño, convida a todos/as aqueles/as a pasar unha xornada 

practicando o seu deporte preferido na natureza. 

Castrelo do Miño 21 de Xullo de 2010 



REGULAMENTO 

 

1.- ORGANIZACIÓN 

A Proba está organizada polo Concello de Castrelo do Miño e xestionada por: Non Stop 

Training Club e Trek Bicycle Store Galicia 

 

2.- INSCRICIÓNS 

Poderán realizarse en: 

- Trek Bicycle Store Ourense, Estrada de Vigo,57B Quintela de Canedo. Tfno.: 988 36 47 12 

- www.nstclub.es Realizando un ingreso na conta 20800289340040003140 que o club Non Stop 

Training ten en Caixa Nova, facendo constar: NOME, APELIDOS E TELEFONO. 

- A Data de inscrición será do 23/08/2010 ou 10/09/2010 

- As Inscricións estarán limitadas a 300 participantes. 

- O Prezo dá a inscrición será de 12 € até o día 10/09/2010, a partires do 11/09/2010 até o 

mesmo día da proba se hai dorsais, será de 15 € 

- INFORMACIÓN: 988 36 47 12 -  696 478 920 

 

3.- SAÍDA 

A saída efectuarase desde o aparcadoiro do Parque Náutico de Galicia ás 09:30 h. 

 

4.- RUTA 

A ruta será libre e estará debidamente sinalizada sen posibilidade de perderse, discorrerá 

sobre unha distancia de 48 Qm, durante os cales obedeceremos en todo momento as 

directrices que nos marque a organización. 

 

5.-AVITUALLAMENTO 

Ao longo do percorrido haberá 2 puntos de avituallamiento, un líquido no quilómetro 17 e 

outro líquido e sólido no quilómetro 34 coa finalidade de prover aos participantes de auga e 

comida durante o desenvolvemento da proba. 

 

6.- ASISTENCIA 

Disporemos de ambulancia asistencial, e a partir das 13:00 h. haberá un equipo de masaxistas 

a disposición dos deportistas. Ofrecerase asistencia mecánica, que non incluirá pezas de 

recambio. 

 

7.-CONTROIS 

Os controis estarán situados durante o percorrido coa finalidade de que ninguén poida 

perderse. Disporemos dun control itinerante durante toda a proba. 

 

 



8.- CLASIFICACIÓNS 

Consideraranse clasificados todos os participantes que cheguen a meta dentro das 5 horas e 

media que estima a organización. Aos 5 primeiros/as en chegar a meta obsequiaráselles cun 

premio especial. 

 

9.- RECOMENDACIÓNS 

Trátase dunha proba de fondo, cun percorrido de nivel medio-alto, por tanto é preciso ter 

unha preparación física adecuada. A nosa recomendación é que se realice un adestramento 

adecuado con anterioridade á proba. 

Usar roupa e calzado adecuado ao terreo, así como hidratarse antes, durante e despois da a 

proba. A Proba contará Cun Seguro de Responsabilidade Civil e un Seguro de Accidentes. A 

organización non se fará responsable dous accidentes ou danos que poidan sucederlle aos 

participantes, fóra da cobertura do seguro. 

É recomendable que os participantes dispoñan de licenza federativa ou posúan un seguro para 

o suposto de calquera accidente durante o percorrido. 

Será obrigatorio o uso do casco, o non levalo implica a retirada da proba. 

 

10.- ACTIVIDADES PARALELAS 

Contaremos cun circuíto de mini-BTT para todos os nenos/as que queiran traerse a súa 

bicicleta e recibir un curso para aprender os trucos do corredores de BTT. O curso estará 

dirixido por expertos nesta disciplina. 

 

11.- OBSERVACIÓNS 

Se en calquera momento da proba algún/a participante mostra síntomas de cansazo ou fatiga 

ou sofre algunha lesión, debe comunicalo a outro participante ou á organización, para unha 

rápida actuación do control itinerante. 

 

12.-FESTA FINAL DE PROBA 

Na contorna do Parque Náutico celebrarase un sorteo de agasallos das firmas patrocinadoras e 

colaboradoras entre todos os participantes. 

Contaremos cunha mostra e degustación de viños dás diferentes adegas da Denominación De 

Orixe Ribeiro. Haberá comida a disposición dos participantes a medida que valan chegando á 

meta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


