
Q u e  é  o  d o w n h i l l  ?
Vou falar dun deporte que eu practico e que quero que coñezades, o downhill. É un de-
porte de ciclismo de montaña no que os ciclistas realizan unha carreira contrarreloxo, por
un circuíto preparado no monte para tal fin. Comeza xeralmente a intervalos de 30 segun-
dos, en series que soen durar entre dous e cinco minutos. Os ciclistas organízanse por
categorías. A orde de saída ven determinada polos mellores tempos realizados nas pro-
bas anteriores.
Como indica o nome desta disciplina, as carreiras de downhill celébranse sobre terreo de
gran dificultade (escarpados, moi inclinados..) dando lugar a descensos a alta velocidade,
con zonas de saltos espectaculares e sorteos de obstáculos. 
Este deporte está considerado como o máis perigoso da categoría de deportes con bici-
cleta.

Que proteccións hai que

levar?
Antes de facer descenso debemos ter moi en

conta que vas poder coller moita velocidade,

dependendo da técnica e da experiencia que

teña cada un. Sempre debemos estar protexi-

dos, xa que unha caída de descenso, non é só

unha riscada, senón que te podes facer cortes

moi profundos é quebraduras, sen olvidar que

tamén pode causar a morte. As proteccións que

se deberían levar son:

-Casco integral.

-Luvas con proteccións.

-Xeonlleiras e caneleiras, algunhas xa veñen in-

tegradas.

-Peto ou coiraza.

-Tenis fortes, que non se dobren ao pegar

cunha pedra.
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Hai que estar federado para

poder correr?
Si, para poder competir tes que estar metido nun

club de ciclismo, como no que estou eu (Club Ci-

clista Real Vila De Neda) e tamén tes que man-

dar uns papeis cubertos cos teus datos. Isto

consta na Federación Galega de Ciclismo. Se

non estás federado, non podes competir.  A licen-

cia tamén serve por se sofres unha caída ou che

pasa algo, para ter un médico ou o que che faga

falta para recuperarte o mellor posible.

Que campionatos hai en

Galicia?
En Gal ic ia tes o Campeonato Ga-

lego de Descenso, que consta

dunha carreira que normalmente se

fai  na estación de Manzaneda o pr i -

meiro f in de semana de Xul lo.

Tamén temos o Open Galego de

Descenso, que consta de 4 ou 5

probas por toda Gal ic ia.

PARTES DUNHA  BICICLETA


