
 PERCORRIDO:
- Terá unha lonxitude de 21.097 metros (homologado pola Real Federación Española de Atletismo), nun circuíto urbano pechado sobre asfalto   ao que 
se lle dará dúas voltas. 

- Cada kilómetro sinalizarase visualmente,  e o tempo máximo para percorrer a distancia será de 2 horas e 25 minutos.

- A saída efectuarase dende a rúa Xosé Malvar e Figueroa, de Pontevedra, onde comeza a primeira volta ao circuito, posteriormente irá á avenida Bos 
Aires dirección Monte Porreiro, volta a altura  da praia fluvial, Avenida  Bos Aires, Ponte dos Tirantes, rúa Alexandre Bóveda, rúa Celso Emilio Ferreiro, 
Campus A Xunqueira (rodear a Facultade de Forestais – deixándoa a esquerda, continuando pola rúa que vai entre o campo de herba sintética e a 
Facultade de Forestais, ata o final da Escola Universitaria de Fisioterapia para voltar e xirar a dereita deixando  a Facultade de Forestais a esquerda), 
rúa Celso Emilio Ferreiro, Avenida de Compostela, Paseo do Enxeñeiro Rafael Areses, Ponte dos Tirantes, Avenida Bos Aires, Avenida de Uruguay, 
Travesía Galera, rúa Arzebispo Malvar, rúa Condesa Pardo Bazán, Praza Concepción Arenal, rúa Xeneral Martitegui, rúa  Doctor Enrique Marescot, 
rúa da Alameda, Avenida  Raiña Vitoria Uxía, Avenida  Augusto García Sánchez, rúa Xeneral Rubín, Paseo de Valle Inclán, rúa Iglesias Vilarelle 
(despois de pasar o cruce da rúa Iglesias Vilarelle coa rúa Taboada Nieto), rúa Alcalde Hevia, rúa San Pedro Alcántara, Avenida  de Vigo, rúa 
Peregrina, rúa Andrés Mellado, Praza de Galicia, rúa Andres Muruais, rúa Peregrina, Praza da Peregrina, Paseo Antonio Odriozola, Praza da Ferrería, 
rúa dos Soportais, Praza de Curros Enríquez, rúa Real, Praza Celso García De La Riega, Praza Valentín García Escudero, Avenida Uruguay, Avenida 
de Bos Aires ata a altura da Ponte dos Tirantes onde comeza a segunda  volta, ao finalizala e ao chegar a rotonda da Ponte dos Tirantes – rúa Padre 
Gaite, rúa Padre Fernando Olmedo, e a chegada será na pista de atletismo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva (C.G.T.D.) de Pontevedra.

- Na saída, en vez de xirar a dereita directamente para deixar a rúa Xosé Malvar Figueroa e en-trar na Avenida Bos Aires, farase dando unha volta a 
rotonda deixándoa a dereita.

INFORMACIÓN DE SERVIZOS PARA CORREDORES
- Todolos corredores que teñan un tempo menor a 1 hora  20 minutos e queiran saída preferente (incluídos os CCCP) 
   teñen que confirmar o tempo.
- Secretaría situado no Pavillón universitario.
- Tódolos corredores poden pasar por secretaría para recoller o seu agasallo.
- Servizo de gardería, situado no Centro Galego de Tecnificación Deportiva (C.G.T.D) de Pontevedra
- Servizo de gardarroupa, situado en el Pavillón universatario.
- O servizo de vestiarios estará ubicado no Pavillón Universitario, c/ Padre gaite S/n. (xunto a Cruz Vermella 
   de Pontevedra)
- Avituallamento situados nos kilometros 5, 10, 15 e 20.
- Servizo de avituallamento final ó remate da carreira.
- Cortarase o tráfico ó circuíto ás 10:00 do mesmo día. 
- A entrega de dorsais será o venres de 17:00 a 21:00, o sabado de 10:00 as 14:00 e de 16:00 as 19:00 e o mesmo 
   domingo da carreira de 08:30 a 10:30 no pavellón universitario.
-Os inscritos por equIpo incluídos os de CCCP deben pasar por secretaría para recoller o dorsal do equipo
- A saída do Medio Maratón de Pontevedra terá lugar dende a Rotonda de Xose Malvar e Figueroa (Detras do C.G.T.D)
- A meta estará situada na pista de atletismo do centro galego de tecnificación Deportiva (C.G.T.D.) de Pontevedra.
- Con cada inscripción farase entrega dun dorsal e dun chip.
- O horario de saída será ás 11:00 horas para o Medio Maratón de Pontevedra . Ás 10:45 diríxanse a saída.
- Os trofeos según reglamento.
                                                                                                                     
Poderase seguir toda a actualidade da carreira nas redes sociais en : www.facebook.com/Mediomaratoncidadedepontevedra

   


