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A proba celebrarase o domingo a partir das once

Os atletas correrán polo patrono da
cidade na XX Carreira de San Xiao
Y?'@f fe!?!_-

T

rala festividade local de San
Xiao do pasado martes ¿lía
sete, as celebracións na honra
do patrono departamental non
chegaron &da d súa ñn. Queda unha importante e xa consagrada cita deportiva que por
vixésimo ano consecutivo reunirá a unha multitude de atletas nas inmediacións do paveiión de Esteiro, concretamente
na rúa San Roque e Ánimas,
lugar que se convertirá no punto de saida e chegada dos participantes nesta competición.
Os distintos barrios da cida,
de non poderán pasar desapercibidos á disputa, desta proba
popular, xa que discorrerá por
un itinerario que abrangue a
zona do Ensanche B, Recimil,
A Magdalena, Ferrol Vello e o
propio Esteiro. Un percomdo
que no seu total suma uns
8.200 metros, unha distancia á
que deberán facer £ronte os deportistas pertencentes á cate.
~ o r i aabsoluta.
No tocante ás categorías inferiores, tanto os benxamúis
coma as alevfns cubrirán un
percorrido de 900 metros,
mentres que a distancia será
maior no caso dos aleWis ho,
mes, infantis e cadetes, que terán que correr 2.700 metros
antes de c m - l a lüia de meta
Saidas
Serán os máis pequenos os primeiros en toma-la saída, comezando a súa carreira ás 11.00
horas, tocándolle o turno dez

Rocio Rodríguez Mb<udlcoureo biunfo na e d k h do pasado ano
minutos despois 6 segundo
grupo. Os atletas da categoría
absoluta sairán a escea As
11.30 horas.
O Padroado Municipal de
Deportes do Concello de Femole o encargado da organización dunha proba que contará co control tecnico da delegación departamental da Federación Galega de Atletismo, así
como polo Comite Galego de
Xuíces. Unha vez rematadas as

distintas carreiras procederase
á entrega de trofeos ós tres primeiras clasificadas de cada un.
ha das categorías, nun .acto
que está previsto que se celebre arredor das doce e media.
As inscricións poderán formalizarse ata as oito da tarde
de matiá venres, ben de xeito
persoal ou por telefono tanto
nas oficinas do Padroado de
Deportescoma na Delegación
fenolana de atletismo.

Segunda cita do III Circuito femlán escolar
AXX Carreira Popular de SanXiao converti- ano, neste caso na modalidade de campo a
rase para os m& pequenos, os atletas per- través. En cada unha delas os vinte primeitencentes d categoría escolar, nunha nova ros en entrar na meta puntuarán en función
oportunidade para seguir engrosando a pun- do posto acadado, existindo tauién unha clatuación correspondente 6 terceiro Circuito sificación por colexios. Ademais da cita do
Ferrolán de Carreiras Populares e Campo a domingo, dúas probas máis que terán lugar
Través, organizado polo Padroado de Depor- o 19 de xaneiro en Doninos e o 2 de febreiro
tes de Ferrol e a Delegación de Atletismo na en As Cabazas ponerán punto e final a unha
cidade departamental. Coincidirá pois coa nova edición desta iniciativa deportiva. Será
segunda xornada dun circuito composto por entón cando se lle faga entrega ós tres coleun total de catro xornadas, a primeira das xios gatiadores dos seus respectivos vales
cales tivo lugar o 24 de novembro do pasado cameables por material deportivo.
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