V Mushing de Vilagarcía
DENOMINACIÓN DA PROBA:
Liga Galega de Mushing “V Mushing de Vilagarcía”

ORGANIZACIÓN:
O “V Mushing de Vilagarcía” está organizado polo Club Kennel DEN e pola Fundación
do Deporte de Vilagarcía de Arousa, coa colaboración da Deputación Provincial de
Pontevedra. Como responsable desta organización estará a Presidenta do Club Kennel
DEN, Mónica Touriño Ferreirós, con domicilio en Avda Muiños de Vento, 16 A de
Catoira (36612) Pontevedra, tfno: 626274406, mail: kennelden@gmail.com

SITUACIÓN E LOCALIZACIÓN DO CIRCUITO:
O circuíto transcorre polo concello de Vilagarcía de Arousa, con saída e meta na zona
do campo de futbol de Renza (42.570523, -8.778178), e por camiños pertencentes á
Comunidade de Montes de Sobrán e de András.
Descripción do circuito:
O circuíto transcorre na súa totalidade por camiños anchos de terra e herba, e na súa
maioría entre piñeiros ou carballos, sendo unha zona fresca e cun bo firme tanto para
corredores como para os cans. Existe a posibilidade de realizar circuítos de 2, 3’67 e 5`5
quilómetros, dependendo da temperatura do día da carreira, inda que polas
características habituais das datas da carreira, supoñemos que o máis probable sexa o
circuito de 5`5 quilómetros.
Sinalización do circuito:
A sinalización do percorrido indicarase de acordo a norma internacional de mushing,
con estacas de madeira de aproximadamente 1m de alto, cravadas nos laterais dos
camiños, da maneira seguinte:
1.- XIRO Á DEREITA con un panel circular vermello no lado dereito da pista.
2.- XIRO Á ESQUERDA con un panel circular vermello no lado esquerdo da
pista.
3.- AVANCE RECTO con uno ou dous paneis cadrados azuis, a cada lado da
pista.
4.- PERIGO con un panel triangular amarelo, se a zona é moi complicada
colocaranse 2 triángulos amarelos. As estacas colocaranse xusto antes da
proba e retiraranse ao terminar a mesma.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL:
A proba conta cunha póliza de responsabilidade civil que cubre toda a competición.

CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN:
As categorías previstas son as oficiais da FGDI: DCM, DCMV, DCW, DCWV, DCMJ
DCWJ, DCI, DBM, DBMV, DBW, DBWV, DS1,DS1J, DS1I, DS2 (DS1/2 se é
necesario), DR4, DR6, DR8. Inda que é moi posible que algunha delas non acaden os
mínimos para abrir categoría.

VACINAS E RELACIÓN DE CANS:
Todos os cans participantes deberán ter postas as vacinas obrigatorias, incluída a tos das
canceiras e a desparasitación interna, en tempo e forma, como se indica na normativa da
FGDI e na RFEDI.
Todos os cans participantes deberán aparecer na relación de cans con licencia FGDI, a
cal deberá ser presentada o día da proba.
Os cans poderán competir con outros deportistas que non sexan os titulares que figuran
na relación de Cans e así estea convenido por escrito. A cesión ocasional se acreditará
en carreira no control veterinario presentando o documento de cesión e a Relación de
cans con licenza do cedente, na que deberá figurar o can cedido. No documento de
cesión figurará o nome e apelidos e DNI de cedente e receptor, e nome, raza, número de
chip do can, e se axuntarán fotocopia do DNI de cedente e receptor.

DATAS E HORARIOS:
A proba realizarase o domingo 28 de novembro de 2021, co seguinte horario:
07:00 a 08:40 Recollida de documentación, entrega de dorsais e Control
Veterinario
08:45 Reunión informativa
09:00 Carros – Saída individual cada 2’
09:15 Bikejoring – Saída individual cada 30”
10:15 DS2/DS1 Saída individual cada 30”
11:15 CANICROSS Saída en parellas cada 30”
13:00 Publicación de resultados e entrega de premios

INSCRICIÓNS:
As inscripcións realizaranse a través da páxina da empresa Galitiming.
• Data e hora da apertura de inscripcións: luns 8/11/2021.
• Data e hora do peche de inscripcións: martes 17/11/2021 ás 23:59
• Importe da inscripción: 20€ a ingresar a través da pasarela de pago de Galitiming.
Data límite de pago: martes 17/11/2021 . As categorías infantís son gratuítas.
• Data e lugar de publicación da lista de inscritos: 20/11/2021 na páxina da FGDI, na de
Galitiming e no Facebook do Club: www.facebook.com/kennelden/
• Data de publicación da hora de saídas e dorsais: 25/11/2021 na páxina da FGDI e no
Facebook do Club: www.facebook.com/kennelden/

COMITÉ DE HONRA:
o
o

Presidente:
Membros:

Alcalde de Vilagarcía de Arousa
Concelleiro de Deportes do Concello de Vilagarcía de Arousa
Presidente da Fundación de Deportes de Vilagarcía de Arousa

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Director de Organización: Eloy Suárez
Director Deportivo: Brais Castromán
Marcaxe de Circuito: Kiko Martínez
Xefe de Pista: Kiko Martínez
Xefe de Controis: Xuíz FGDI
Xefe de Accesos: Xefe de Protección Civil de Vilagarcía
Xuíz FGDI: A Designar
Control Veterinario: Clínica San Miguel
Cronometraxe: Galitiming

MEDIOS HUMANOS:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Xefe de Pista: Kiko Martínez
Cronometraxe: Galitiming.
Xefe de personal da zona de carreira: Kiko Martínez.
Responsable de Stake Out e Parking: José Castro.
Controles de Pista: Designados polo Club organizador, coordinados por Brais
Castromán.
Controles de persoal da área de carreira, vixilantes de tráfico e delegados de seguridade:
Designados polo Concello de Vilagarcía de Arousa.
Equipo Veterinario:
• Control documental: veterinario: Sr. D. Eladio Santamaría, Delegado Técnico,
Mónica Touriño Ferreirós
• Control Clínico: Sr. D. Eladio Santamaría
Ambulancia: Protección Civil de Vilagarcía de Arousa
Xefe de Secretaría: Mónica Touriño.
Identificacións: Todo o persoal da proba estará debidamente identificado de forma clara
e visible.

MEDIOS MATERIAIS:
Contarase con megafonía e sinalización da zona de carreira e das diferentes zonas de servizos.
Procurarase contar con un vehículo tipo quad por se é necesario asistir a algún participante no
transcurso do circuito.

TERREOS E VIAIS:
Os terrenos e camiños polos que se realizará a proba pertencen ás comunidades de Montes de
Sobrán e Andras, cóntanse co seu permiso e colaboración para a realización da proba. Non se
precisa cortar o tráfico en ningún vial.

ESPONSORIZACIÓNS:
As institucións colaboradoras son: Concello de Vilagarcía de Arousa, Fundación de Deportes de
Vilagarcía de Arousa, Comunidade de Montes de Sobrán, Comunidade de Montes de András e
Deputación de Pontevedra.
As empresas colaboradoras son: ARION, Clínica Veterinaria San Miguel, Agrotenda
Merkapenso, ...
Poderanse engadir novas institucións e empresas ata o momento de realización da proba.

DIVULGACIÓN:
Realizarase divulgación da proba a través dos diferentes medios de comunicación da bisbarra
(prensa escrita, radio, tv, ...) ademais de a través das redes sociais e coa colocación de carteis.

PREMIOS:
Farase entrega de trofeo ou medalla aos tres primeiros de cada categoría constituida.

EQUIPAMENTOS HOSTELEIROS PRÓXIMOS:
Vilagarcía de Arousa e toda a comarca do Salnés é unha bisbarra que acolle moito turismo, polo
que nun radio de non máis 20 kilómetros podemos atopar aloxamento en hoteis, campings,
apartamentos, ... ademais de contar con establecementos de restauración de tódalas categorías,
prezos e especialidades.

BOLSA DE CORREDOR:
Procurarase facer entrega de un agasallo en forma de bolsa de corredor a tódolos participantes.

PLANOS E FOTOGRAFÍAS:

Zona de Saida/Meta e Servizos

CHEGADA
SAÍDA

-

ZONA DE SECRETARÏA, VETERINARIOS,
STAKE OUT, PARKING, …

-

-

Dende a AP9 coller a saída 110 en dirección Vilagarcía / Cambados
Dende a estrada PO-521 Pontevedra-Vilagarcía, na rotonda que desvía cara Caldas de
Reis, Vilagarcía , Cambados, Pontevedra coller dirección Cambados.
Pola N-640 en dirección Cambados, entrar na VG4.3 e desviarse na primeira saída
(saída 7) en dirección Vilaxoan, e na rotonda seguinte coller dirección Renza, nesta rúa
coller a primeira desviación cara a esquerda, a 200m está a zona de carreira.
Coordeadas do lugar: 42.570494, -8.778187

Perfil do percorrido

A Presidente

Dª Mónica Touriño Ferreirós

35462784G

