
INSCRICIÓN E CONTROL DA CARREIRA 

 

Os dereitos de inscrición para todas as categorías son gratuítos e na proba absoluta, 

para poder optar a premios e clasificacións é obrigatorio levar un chip 

“ChampionChip”. A inscrición pódese realizar en fichas oficiais dispoñíbeis na 

Asociación Cultural Arumes e no Concello do Corgo e tamén nas súas páxinas web: 

 

http://arumescorgo.blogspot.com 

http://www.concellodocorgo.net 

 

Os boletíns de inscrición entregaranse aos membros da Xunta Directiva da A.C. 

Arumes do Corgo, na casa do concello do Corgo ou na OMIX (Oficina Municipal de 

Información Xuvenil) situada no Telecentro do Centro Sociocultural do Corgo en 

horario de 16:00 a 20:00 h (a partires do 6 de outubro). 

 

Os datos necesarios para a inscrición son: nome e apelidos, NIF, sexo, data de 

nacemento, enderezo, concello de empadroamento, teléfono móbil, teléfono fixo, 

correo electrónico e club. Tamén deberán sinalar se corre como independente ou 

federado, e neste caso facilitarase o número de licenza. 

 

O último día para facer a inscrición será o mércores, día 19 de outubro ás 13:00 h. 

 

� Rapaces (prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e xuvenil). 

 

A inscrición realizarase preferiblemente na páxina web (podendo tamén entregar 

o boletín de inscrición): 

 

http://www.atletismogalego.org 

 

O control da carreira realizarase mediante xuíces da Federación Galega de 

Atletismo e persoal da Asociación Cultural Arumes do Corgo. 

 

� Absoluta (iúnior, promesa, senior e veteranos) 



 

A inscrición realizarase preferiblemente na páxina web (podendo tamén entregar 

o boletín de inscrición): 

 

http://www.championchipnorte.com 

 

Para poder ter un dorsal personalizado na proba absoluta co nome ou “nick”, 

haberá que inscribirse por calquera vía antes do luns, día 17 de outubro ás 13:00 

h. 

 

O control realizarase mediante chip (o cal, se non se posúe en propiedade, 

pódese alugar polo prezo de 2 € no momento de recoller o dorsal e o chip) 

supervisado polos xuíces da Federación Galega de Atletismo. O chip ten que 

levarse na zapatilla para que sexa detectado polos sensores situados nos puntos 

de control. 

 

Ante calquera dúbida relacionada coa inscrición da proba, chamar a 626 73 93 90. 


