


BLANCA, CRISTINA, ALICIA, 
AMALIA

TFNO IES: 

TFNO buses:


BOLETÍN alumnado

8.45  - Esperar no Salón de Actos para PASAR LISTA.

9.00 - Saída aos buses.

NO BUS Recordar os aspectos moi importantes:
Antes da 
proba

- IMOS Áo CUVI A PASALO BEN = BO ROLLO E A DISFRUTAR TODXS.

- Esperar na zona de competición que nos asignen a que nos dean 

instruccións da carreira. Aí deixaremos as mochilas. 

- IMPORTANTE A boa organización e silencio para poder entregar as 

tarxetas correctamente e con rapidez. Colocarse en orden por clases para 
que o profesorado os entregue as tarxetas (ollo con cambialas porque 
daría erro e descalificaría)


- Manter un ambiente agradable na zona de competición (non berrar, non 
tirar lixo…) QUE SE SAIBA QUE SOMOS DO SAN PAIO!


- Estar moi atentxs ás indicacións do profesorado: hora de saída, onde 
colocarse, etc.


- ATENCIÓN ÁS INSTRUCCIÓNS QUE NOS DEA A ORGANIZACIÓN 
SOBRE A COMPETICIÓN.


- LIMPAR E COMPROBAR a tarxeta xusto na saída da nosa carreira.

- 1º PENSAR, 2º CORRER!!!  Sempre nesa orde!

- Analizar as balizas e decidir a nosa estratexia para conseguir picar as 

máximas balizas posibles en 1 HORA.

- Non esquecer PICAR BEN as balizas (máx 20 picadas): Comprobar antes 

o código de control da baliza. 

- Picar a baliza 100 (a do final do trazado con doble círculo) e FIN DA 

CARREIRA!

- Ir a secretaría a descargar os datos da tarxeta e devolvela á organización.

- OLLO CO TEMPO. Temos unha hora. Os seguintes minutos penalizan. 

atención ao reloxo as persoas que teñen saída tarde.
Despois 
da proba

GARDAR OS MAPAS, NON OS TIRAR

O alumnado que queira pode comer o bocata e/ou cambiarse de ropa e/ou 
ducharse. Ollo co tempo!

HAI QUE DEIXAR O ESPAZO MÁIS LIMPO QUE COMO ESTABA ANTES DE 
CHEGAR NÓS.

13.00 Nos buses para saída cara a Tui


	BOLETÍN alumnado

