A NOSA GUÍA
1. Primeiro e máis importante ..... CÓMO CHEGAMOS O PARQUE JOE NOVAS?
 Dende Pontevedra
 Dende Vigo
2. E si marchamos con tempo ….. ONDE PODEMOS ALOXARNOS?
 CABANAS DE UDRA: info / localización
 HOTEL LOUREIRO: info / localización
 CASA VIDEIRA TURISMO RURAL: info / localización

3. Unha dúbida habitual ..... CONTAMOS CON ZONA PARA DEIXAR O COCHE?
- Situado a uns 600 m do Parque Joe Novas.
 PARKING: localización

4. A verdade é que chegamos pronto ….. UN CAFECIÑO?
 ROCA VIVA: localización
 O COUTO: localización

 ONZA: localización
 BAR CRUCE: localización

5. Que ben sentou o café ….. IMOS PARA O PARQUE!
- Antes de acceder o parque debemos ter en conta a seguinte información:
USO DA MÁSCARA:
 Obrigatoria no exterior, salvo durante a carreira.
 Obrigatoria no interior, salvo para ducharnos.
 Poden solicitarnos o certificado de vacinación, é mellor levalo no móbil.
Ollo!! senón o temos debemos ter a man un certificado da realización dun test de
antíxenos ou PCR negativo.
6. Todo claro ….. A RECOLLER O DORSAL!
 1º PASO: control Covid.
- Temos que ensinar a Declaración Responsable, totalmente cuberta e co número do
dorsal.
 2º PASO: recollida Dorsal.
- Horario: 08.30/09.30 h
- Temos que entregar a Declaración Responsable, e xa nos facilitan o dorsal.
 3º PASO: recollida Detalle.
- Recollemos os manguitos. No propio dorsal xa vai a cor e a talla que eliximos.
- Recollemos o zapatillero.
7. Perfecto!! ….. IMOS A CAMBIARNOS!
- Os vestiarios atópanse na planta baixa do Pavillón de Beluso.
 VESTIARIOS MASCULINOS: nº 1 e 2

 VESTIARIOS FEMININOS: nº 4

8. Vaia, si que trouxen cousas ….. É AGORA QUE FAGO?
- Na primeira planta facilítannos un servizo de gardaroupa.

A NOSA GUÍA
9. Pois listo ….. A POÑER OS MÚSCULOS A PUNTO!
- Preto do parque temos un circuíto de 700 onde poder quentar.
 TRACK
 VIDEO

10. Chegou o momento ….. IMOSSSSSSSS!
- Antes de iniciar a carreira debemos ter en conta a seguinte información:





Debemos estar preto da zona de saída, como moi tarde sobre as 09.50 h.
Máscara colocada en todo momento.
Ambas probas (trail + trailiño) saen a mesma hora (10.00 h).
No momento a saída podemos quitar a máscara e gardala ou depositala nun cubo
habilitado pola organización.
 No dorsal, aparte do número e o perfil da proba, temos un número de emerxencia en
caso de necesidade.
 Que información técnica preciso saber da carreira? AQUÍ
 NOVIDADE: si alguén nos acompañou, pode desprazarse a varios puntos co seu coche, para
seguir a carreira – consultar MAPA (é interactivo, o pulsar o icono ábrenos a localización).

11. Por fin, que tortura ….. XA ESTAMOS EN META!
- Vimos cansadxs, pero debemos ter en conta o seguinte:
 Colocarnos a máscara, se non temos a organización facilitaranos unha.
 Entregarannos tamén unha botella de auga.
 Deixar o chip nas caixas habilitadas.
 E finalmente recibiremos a nosa máis que merecida medalla finisher.
12. Unha vez baixadas as pulsacións ….. A RECUPERAR AS CALORÍAS!
- Temos a nosa disposición un avituallamento completo, con bebida variada, zona de
doces, froita, pincho frío e quente e unha fresquísima cervexa.
- Iso si, seguimos en modo Covid, nada de tumultos.
13. Teño as pernas como pedras ….. QUÉN ME PODE AXUDAR?
- Na primeira planta disporemos dun servizo de recuperación que vannos a axudar a
recuperarnos plenamente.
14. Que máis se pode pedir? ….. AHH, UNHA BOA DUCHA!
- O único requisito, xa que isto faise sen máscara, é manter a distancia de seguridade.
15. Día redondo, imposible melloralo ….. OU SÍ? QUEDAMOS A COMER POR AQUÍ?
 TAPERÍA O PAZO: información
 LA PERFECTA: información
 BRASSÓ: información
 RESTAURANTE CENTOLEIRA: información
 BAR FARIÑA: información







BAR TAPERÍA AURI: información
RESTAURANTE PEIXOTO: información
RESTAURANTE PLAYA: información
BAR AREA DE BON: información
A GRELLADA: información

