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Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de
Compostela

Santiago é coñecida por ser o fin da ruta xacobea e o camiño que une cultural e
ideolóxicamente a Europa. Todos os anos chegan a Compostela milleiros de
peregrinos. En 2018 foron 327.000, e en 2019 uns 350.000. Veñen de case todos
os países do mundo, a través dos distintos Camiños de Santiago, para ver a
sepultura do Apóstolo e coñecer a cidade, que desde 1985 é Patrimonio Cultural
da Humanidade. Á súa beleza urbana e á súa integridade monumental súmase
a súa significación espiritual como un dos destinos máis importantes do
cristianismo desde a Idade Media.
 
Quérovos convidar a que coñezades o noso patrimonio, tanto o material como o
inmaterial. Que a través da "Compostela City Race" descubrades que Santiago
tamén é unha cidade de acollida, unha cidade deportista, unha cidade humana,
cuxo atractivo traspasa os límites do entorno urbano.
 
Para nós é un orgullo acoller, o 25 e 26 de abril, unha das probas do "Euro City
Race Tour 2020". Deséxovos sorte nesta carreira, unha das moitas que,
seguramente, ides percorrer na vosa vida. Espero que para vós esta breve
estancia en Santiago sexa inesquecible e que regresedes nun futuro. Do mesmo
xeito que nesta ocasión, recibirémosvos cos brazos abertos.
 

Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela. 
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PRESENTACIÓN E BENVIDA
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Esther Pedrosa Carrete, concelleira de
deportes de Santiago de Compostela

Coímbra, Richmond, Bruxelas,
Gdansk, Londres, Burdeos...
Forman, xunto a Santiago de
Compostela, o circuito “Euro City
Race Tour 2020”. Acollervos é un
privilexio para nós, para a nosa
cidade e para a proxeción
internacional, tanto a nivel
turístico coma deportivo.
 
Nos dous días de competición
espéravos un completo
calendario para que coñezades o
mellor de Santiago. A súa zona
monumental, os seus parques, a
súa universidade, o entorno no
que se atopa... O obxectivo é que
gocedes da nosa cidade, dos
seus lugares máis emblemáticos
e das súas xentes; e que o
fagades a través dunha
experiencia tan inesquecible
como é a “Compostela City
Race”.  
 
Porque a través do deporte podemos vivir momentos marabillosos, coñecer
contornas incríbles e mellorar a nosa calidade de vida. E se a isto se lle suma
traballar a nosa orientación e gozar en familia, xa temos todos os ingredientes da
Euro City Race Tour .En abril, a vosa meta está en Santiago de Compostela.
Esperámosvos.

 
Esther Pedrosa Carrete , Concelleira de Deportes de Santiago de Compostela
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Rosa Mª Pernas Martínez, directora da proba

 
A combinación de turismo, cultura e deporte, é dicir, o formato City Race, é un
dos aspectos que sempre valoro como orientadora. Dende fai anos, participo no
Circuito Euro City Race, gozando dos cascos urbanos que tanto poden ofrecer ao
deportista e ao viaxeiro. Por iso, desde a Asociación Correr e Pensar,
embarcámonos neste ambicioso proxecto: convertir Compostela nun dos
epicentros da orientación europea.
 
 
 

 
Comezaremos no pulmón da cidade, o Monte
Pedroso, que nos ofrecerá unha panorámica
inmellorable da que será a nosa meta o domingo:
a catedral de Santiago de Compostela. Tamén
descubriremos o cerebro da cidade, o campus
universitario, durante a tarde do sábado. E
terminaremos “na meta natural” para moitos e o
corazón da cidade para os composteláns: a zona
monumental. Dende agora, Santiago ofrécenos
un camiño máis, ademais das múltiples rutas
peregrinas: o camiño orientador a Compostela.
 
Rosa Mª Pernas Martínez, directora da
"Compostela City Race 2020" 
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"Compostela City Race 2020"

O proxecto “Compostela City Race 2020” nace da ilusión da Asociación Correr e
Pensar por convertir Santiago na sede do Circuito Europeo de carreiras de
orientación en Cidades Históricas, o City Race Euro Tour.
 
Ademais da Asociación Correr e Pensar, o evento depende tamén dos clubes
Sección de Orientación da Universidade de Santiago de
Compostela  e  AROMON de Pontevedra, organizador de eventos de ámbito
nacional nos últimos anos, e da Federación Galega de Orientación, ademais de
contar co apoio do Concello de Santiago de Compostela. 
 
Entre o 25 e o 26 de abril de 2020, convertiremos entre todos Compostela na
sede dun dos eventos claves do calendario internacional do deporte de
orientación.
 
Con tres escenarios de xogo: o monte Pedroso, o Campus Universitario e a Zona
Monumental, Santiago ofrecerá a todos os participantes a oportunidade de
gozar dunha cidade histórica mentres practican deporte.

DISTANCIA MEDIA: 
Campionato Galego de Distancia
Media
3ª Proba da Liga Galega de O-Pé
3ª Proba da Liga Interrexional Galicia
- Norte de Portugal 

DISTANCIA SPRINT: 
 
1ª Proba da Liga Galega de Sprint
 

DISTANCIA LONGA: 
"Compostela City Race" puntuable para o "City Race Euro Tour

2020"
4ª Proba da Liga Galega de O-Pé

O EVENTO
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Séguenos e entérate de todas as novas!

@compostelacityrace

Compostela City Race

https://compostelacityrace.com/

Organigrama e contacto

DIRECTORA DA PROBA:
 
Rosa Mª Pernas Martínez (USC)
 
DIRECTOR TÉCNICO:
 
Ángel Álvarez Serto (AROMON)
 
DIRECTOR LOXÍSTICO:
 
Ramón Sampedro Muñiz (USC)
 
TÉCNICA SPORTIDENT:
 
Mónica Figueroa Leiro (AROMON) 
 
SECRETARÍA - informacion.compostelacityrace@gmail.com
 
Manuel Gallego Priego (USC)
 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN - comunicacion.compostelacityrace@gmail.com
 
Laura Garrido Martínez e Sara Ricoy Rajoy
 
XUÍZ CONTROLADOR FEGADO:
 
Alfonso Mancera Bello

5

https://www.instagram.com/compostelacityrace/?hl=es
https://www.facebook.com/Compostela-City-Race-407260483457985/?modal=admin_todo_tour
https://compostelacityrace.com/


informacion.compostelacityrace@gmail.com

PROGRAMA PROVISIONAL

Venres 24 de abril

Recepción e acreditacion dos/as participantes no Event Centre no Auditorio do
Hotel Peregrino. 

Sábado 25 de abril (mañá)

Monte Pedroso - Parque Granxa do Xesto: A primeira proba será unha distancia
media, nun dos grandes pulmóns da nosa cidade, a menos de 30 minutos a pé
desde a Catedral.

Sábado 25 de abril (tarde)

Campus Sur: O sprint  levaranos ata o corazón da vida universitaria,  un dos
epicentros de vida de Santiago de Compostela.

Domingo 26 de abril

Zona Monumental e parques: O domingo teremos a Euro City Race no corazón
de Santiago de Compostela.
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Método de inscrición

FEDERADOS/AS FEGADO:

Categorías inferiores a M/F 18 (inclusive): 6 €/proba
Categorías superiores a M/F 21 (inclusive): 8 €/proba

NON FEDERADOS ESPAÑOIS, EN DISTANCIA MEDIA Y SPRINT:

Iniciación curta: 8 €/proba
Iniciación longa: 12€/proba

Este grupo deberá inscribirse a través da intranet da Federación Galega de
Orientación (FEGADO) a calquera das tres probas. O custo da inscrición para
cada proba é:
 

 
Os clubs deberán enviar o xustificante de ingreso á conta: 

 
ES09 2080 0396 0130 4000 8075 de ABANCA 

Ao e-mail: correrepensar2020@gmail.com
 
A cantidade a ingresar  será a suma do resumo das inscricións do club na/s
carreira/s, máis   3€ por cada corredor que alquile tarxeta SI. No concepto do
ingreso poñer: COMPOSTELA CITY RACE + (o nome do club). Aqueles clubs que
precisen factura, non esquezan enviar os seus datos fiscais. 
 

Nas probas media e sprint os españois non federados só se poderán inscribir en
categorías OPEN segundo Normas Anuais FEGADO. Realizarán a inscripción a
través do sistema de inscricións da FEGADO, a través da súa páxina web.
 
Os deportistas que non estean dados de alta na intranet, teñen que crear un
perfil na mesma, seguindo as instrucións da propia web. A continuación,
entrarán no evento da carreira e se inscribirán na categoría que desexen
competir. 
 
Categorías OPEN:

 
Antes de realizar a inscrición deberase dispoñer o xustificante de pago (conta de
ABANCA nº ES09 2080 0396 0130 4000 8075), para poder adxuntalo na
inscrición.
 

INSCRICIÓNS

http://fegado.es/intranet
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FEDERADOS/AS FEDO (NON FEGADO) E FPO.

Categorías inferiores a M/F 18 (inclusive): 6 €/proba      
Categorías superiores a M/F 21 (inclusive): 8 €/proba

Iniciación curta: 8 €
Iniciación longa:  12 €

Banco: A BANCA
Agencia: 0396
Dirección: Avenida de Ferrol, 15706 Santiago de Compostela
Titular: Asociación Correr e Pensar
IBAN: ES09 2080 0396 0130 4000 8075 de ABANCA; 
SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX

Para pagos totais do club, indicar sempre o nome do club e nº de corredores
inscritos.
Para pagos parciais do club indicar ademais a lista de corredores aos que fai
referencia o pago.

os xustificantes enviaranse ao correo: correrepensar2020@gmail.com. A
cantidade a ingresar será a suma do resumo das inscricións na/s carreira/s, máis
3€ por cada corredor que alquile tarxeta SI .No concepto do ingreso poñer:
COMPOSTELA CITY RACE + (nome do corredor). Se se abonan as inscricións de
varios corredores, detallarase no email de xustificación. 
 

A inscrición realizarase a través da plataforma Orioasis no evento. Para se inscribir
correctamente deben usar o mesmo login e password que se usan no sistema
online de FEDO e FPO.
 
O custo de inscrición de cada proba é:

 
Categorías OPEN:

 
Pódense utilizar os sistemas de pago contemplados  na plataforma Orioasis
(transferencia bancaria, multibanco, Pay-Pal), de preferencia a través de
transferencia bancaria. En caso de usar transferencia bancaria, os datos da conta
a ingresar son os seguintes:
 

 
Para todas as inscricións pagadas por transferencia bancaria, é preciso enviar
xustificante de pago ao correo: correrepensar2020@gmail.com
 
É primordial que ese comprobante permita xustificar o pagados, por tanto:
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ESTRANXEIROS (NON FPO) NAS 3 PROBAS E PERSOAS NON FEDERADAS NA
CITY RACE (LONGA DISTANCIA):

Categorías inferiores a M/F 18 (inclusive): 9 €/proba
Categorías superiores a M/F 21 (inclusive): 11 €/proba

Iniciación curta: 8 €
Iniciación longa: 12 €

Banco: A BANCA
Axencia: 0396
Enderezo: Avenida de Ferrol, 15706 Santiago de Compostela
Titular: Asociación Correr e Pensar
IBAN: ES09 2080 0396 0130 4000 8075 de ABANCA
SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX

 
Os participantes de países diferentes a España e Portugal, así como os non
federados españois que desexen participar na distancia longa en categoría oficial,
realizarán a súa inscrición a través de plataforma Orioasis no evento web. 
 
O custo de inscrición para cada proba é: 

 
Categorías OPEN:

 
Na proba City Race, os non federados poderán inscribirse na categoría adecuada
por idade. 
 
Poden empregarse os sistemas de pago contemplados na plataforma Orioasis
(transferencia bancaria, multibanco, pago con tarxeta, Pay-Pal...) sendo de
preferencia a transferencia bancaria. En caso de utilizar a transferencia bancaria,
os datos da conta a ingresar son os seguintes: 
 

 
Para todas as inscricións pagadas por transferencia bancaria, cómpre enviar o
xustificante de pago a: correrepensar2020@gmail.com
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Para pago totais de club, indicar sempre o nome do club e o número de
corredores inscritos. 
Para pagos parciais de club, indicar ademais a lista de corredores aos que fai
referencia o pago. 

É primordial que ese xustificante permita identificar ao pagador, por tanto: 
 

 
 
IMPORTANTE: Os competidores estranxeiros e non federados FEDO/FPO deben
indicar obrigatoriamente a data de nacemento e mais o DNI (ou pasaporte) para
poder solicitar a licencia de proba. 
 
En caso de dúbidas ou problemas relacionados coas inscricións, por favor,
contacte coa organización a través do e-mail:
informacion.compostelacityrace@gmail.com
 
 
Ningún corredor considérase inscrito mentres non se reciba o comprobante de
abono da inscrición. 
 
 
 
 
 
 
 

Data límite

Domingo 19 de abril de 2019 - 23:50 (UTC+1). Non se admitirán inscricións fóra de
prazo. 
 
 

¡ATENCIÓN! Tarxeta SportIdent para todas as categorías. Asignarase
automáticamente unha tarxeta SportIdent a todas que non indiquen un
número de tarxeta nos datos de inscricións. Aluguer: 3€/día (a pagar xunto a
inscrición). A perda implica un pagamento de 40€. 
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Categorías 

Todos os participantes poden inscribirse nunha categoría de superior dificultade
sempre e cando non se superen os límites de idade.

 
MEDIA DISTANCIA E SPRINT: (Categorías FEGADO 2020)
 

 
 
 
 
 

Youth: nados/as en 2004 ou despois

Junior: nados/as en 2002 ou despois. 

Elite: nados/as en 1981 ou despois

SuperVet: nados/as en 1965 ou antes.

Veteran: nados/as en 1980 ou antes. 

Equivalencia Liga Galega: F/M 12, 14 e 16

Equivalencia Liga Galega: F/M 18

Equivalencia Liga Galega: F/M  21, 21B, 35 e Élite

Equivalencia Liga Galega: F/M 40, 45 e 50

Equivalencia Liga Galega: F/M 55

UltraVet: nados/as en 1955 ou antes.

HyperVet: nados/as en 1945 ou antes.

Iniciación curta ou
Iniciación longa para  
NON FEDERADOS/AS

HyperVet y UltraVet
non teñen

equivalencia en Liga
Galega

M/F 12: nados/as en 2008 ou despois. .

M/F 14: nados/as en 2006 ou despois..

M/F 16: nados/as en 2004 ou despois. .

M/F 18: nados/as en 2002 ou despois.. 

M/F 21: sen límite de idade

M/F 21B: sen límite de idade. 

M/F Élite: sen límite de idade 

M/F 35: nados/as en 1985 ou antes. .

M/F 40: nados/as en 1980 ou antes .

M/F45: nados en 1975 ou antes. 

M/F 50: nados/as en 1970 ou antes. 

M/F 55: nados/as en 1965 ou antes.

As persoas non federadas deberán inscribirse en 
INICIACIÓN CURTA ou INICIACIÓN LONGA

EURO CITY RACE - LONGA DISTANCIA
 
Os participantes galegos/as que queiran puntuar para o ranking da Liga Galega O-Pé
2020 deberán inscribirse na categoría equivalente. 
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DISTANCIA MEDIA E SPRINT:
 
Nestas probas a competicióne estará regulada polo Regulamento de
Orientación FEGADO 2020 e polas Normas Anuais O-Pé FEGADO 2020. 
 
Todos/as os/as orientadores/as FEGADO que opten ao Campionato Galego terán
prohibido o acceso ao terreo de competición no Parque Granxa do Xesto, tal e
como se establece no artigo 17.2 do regulamento. Por outra banda, dada a
inviabilidade de impedir o aceso á Zona Monumental e ao Campus Sur,
prohíbese o adestramento nestas áreas.
 
COMPOSTELA CITY RACE - DISTANCIA LONGA 
A proba "City Race Euro Tour" do domingo pola mañá rexirase pola normativa
do circuíto, mentres que para as probas de media distancia e sprint a normativa
aplicable será a propia da FEGADO.
 
Sistema de cronometraxe: 
Para cronometrar a proba, utilizaremos o sistema SPORTIDENT, de modo que os
competidores/as deberán indicar o seu número de dispositivo á hora de realizar
a inscrición. Para aqueles que non dispoñan dun en propiedade, a organización
poderá facilitalos co correspondente cargo por aluguer.
 
 

NORMATIVA

NORMATIVA FEGADO 2020

REGULATION CITY RACE 2020
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Aluguer de tarxeta SI: 3 €/día. (a pagar xunto coa inscrición). A perda supón un
pago de 40€.
Recargo por cambio de Tarxeta SI:

Coas inscriciones pechadas: 2€
O día da proba 3€

OUTRAS TARIFAS:

 
 

http://fegado.es/web/uploads/documents/file/e94/5e3349155a-07-reglamento-fegado-orientacion-2020.pdf
http://fegado.es/web/uploads/documents/file/84b/5e334879bc-02-normas-anuais-fegado-o-pe-2020.pdf
http://fegado.es/federation/downloads/
https://cityracetour.org/wp-content/uploads/2020/01/Regulation_-CRET20.pdf
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Santiago de Compostela está situada no noroeste da Península Ibérica, na
comunidade autónoma de Galicia. Conta con aeroporto, estación de ferrocarril e
autobús, así como con conexión por estrada con outras urbes galegas e
españolas.

AVIÓN:
Se chegas en avión tes a opción do aeroporto de Lavacolla, a 15 km
de Santiago de Compostela. Poderás acceder á cidade en menos
de 30 minutos en autobús público (empresa Freire) ou en taxi. Se
decides chegar a outros aeroportos galegos como Alvedro (A
Coruña) a 70 km ou Peinador (Vigo) a 90 km, poderás chegar a
Santiago en autobús ou ferrocarril. Todos os aeroportos galegos
teñen varias conexións diarias con Madrid e Barcelona, así como
con outros destiños nacionais e internacionais (Londres,
Amsterdam, Suíza, Dublín, Frankfurt, Malta, París, Roma...)
 
Por último, o aeroporto de O Porto atópase a 2 horas e media en
coche de Compostela e é unha opción viable, sobre todo para
quen viaxe desde outras cidades europeas.

FERROCARRIL:
Se decides optar polo tren, a estación de Santiago de COmpostela
conta con conexións á maioría de cidades galegas e a algunhas
urbes españolas. Sobre todo, destacar a gran conexión con Vigo, A
Coruña e Ourense por vía ferroviaria. A estación de tren atópase a
menos de 10 minutos a pé do centro da cidade. Máis información na
páxina web de RENFE.

AUTOBÚS:
Santiago de Compostela está comunicada coas principais cidades
españolas e galegas grazas ó autobús. A estación atópase a 15
minutos andando do centro da cidade. Máis información nas
páxinas web de Monbús, Freire e Alsa.

COMO CHEGAR
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http://www.renfe.com/
http://www.monbus.es/es
http://www.empresafreire.com/horarios/
https://www.alsa.es/
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Como desplazarse en Santiago de Compostela

Dadas as características da cidade, non é preciso un vehículo para se desprazar
por Santiago de Compostela. A cidade é cómoda e accesible a pé, polo que é
recomendable decantarse por esta alternativa. Esta opción, ademais de contribuír
a reducir as emisións contaminantes, permite descubrir a cidade a pé moito
mellor!
 
Os tres centros de competición (Parque Granxa do Xesto, Campus Sur e Zona
Monumental) son accesibles a pé, sendo o primeiro o máis afastado do centro (2
km - 25 minutos andando). 

ESTRADA:
Santiago é accesible por estrada, pois está conectada con todas as
cidades galegas e as principais urbes españolas. Ata Santiago de
Compostela chegan a AP-9 (conexión coa costa atlántica, Ferrol, A
Coruña, Pontevedra e Vigo), a AP-54 (conexión coa provincia de Lugo) e
a AP-53 (conexión con Ourense e Castela e León). Ademais, Galicia está
conectada pola autovía A-8 (litoral cantábrico), a A-6 (Castela e León e
Madrid) e a A-52 (conexión coa A-6 e coa Vía da Plata).
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Hotel San Lorenzo - 3 estrelas: 
 
Hotel céntrico e familiar, afastado do ruído e ó  lado do Campus Sur. A 10 minutos
a pé da catedral.
 
Prezos de aloxamento e almorzo para participantes: (IVE incluido) 

Habitación individual (1 persoa) por día 50 €.
Habitación doble o doble uso (1 ou 2 persoas) por día 85 €
Habitación triple (3 persoas) por día 115 €
 

Contacto: info@hsanlorenzo.com / +34 981 580 133 
Enderezo: Rúa San Lorenzo 2, 15705 (Santiago de Compostela)
 

Non esquezades indicar que sodes participantes da "Compostela City Race". 

ALOXAMENTO
Hotel Peregrino - 4 estrelas: 
 
Centro de Recepción de Participantes da "Compostela City Race"
 
Tarifas para participantes (con almorzo)

Habitación individual (1 persoa) = 50 €.
Habitación doble ou doble uso (1 ou 2 persoas) = 60 €
 
 

Contacto: eventos@hesperia-peregrino.com / +34 981 52 18 50
Enderezo: Av. de Rosalía de Castro, S/N, 15706 Santiago de Compostela.
 
Non esquezades indicar na vosa reserva que sodes participantes da "Compostela

City Race". 

PÁXINA WEB

PÁXINA WEB
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https://www.hesperia.com/es/es/hoteles/espana/santiago-compostela/hesperia-santiago-peregrino.html
https://hsanlorenzo.com/
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habitación compartida 13,00 €/noche por persona 
habitación individual 16,00 €/noche por persona

Albergue Seminario Menor:
 
O Albergue Seminario Menor de Belvís en Santiago é un albergue de peregrinos e
dispón de camas distribuídas nas diferentes salas, así como de habitacións
individuais. Os servizos, duchas e lavabos son mixtos, a compartir entre o grupo e
cos peregrinos aloxados na mesma zona do albergue.
 
Tarifa especial para o evento:
 

 
+ POSIBILIDADE DE ENGADIR NOITE EXTRA

 
ALMORZO: 3,50 € por persona y servicio
XANTAR OU CEA: 11,00 € (rapaces e mocidade) / 14,00 € (adultos) 
PICNIC: 6,00 € por persoa 
 
Este aloxamento ofrece excursións privadas para os participantes do evento.
Información e prezos para as seguintes excursións (MIN. 15 PARTICIPANTES):
 
EXCURSIÓN COSTA DA MORTE, FISTERRA - Desde 45,00 €
EXCURSIÓN A CORUÑA- Desde 45,00 €
EXCURSIÓN RIAS BAIXAS - Desde 65,00 €
 
Código promocional para a reserva: RACE2020
 
Contacto: santiago@alberguesdelcamino.com / +34 881 03 17 68
Enderezo: Av. de Quiroga Palacios, 2A, 15703 (Santiago de Compostela)
 
 

PÁXINA WEB
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http://www.alberguesdelcamino.com/santiago/albergue-seminario-menor/


O Pedroso (distancia media)

Rexistro FEDO: C-1970-17
Cartógrafo: Eduardo Ramos
Mapa elaborado no ano 2017, revisado e ampliado
en el 2019.
 
O Pedroso en palabras do cartógrafo: "Bosque
típico galego con eucaliptos, carballos e piñeiros
distribuídos en función das parcelas existentes
na zona. 
 

informacion.compostelacityrace@gmail.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

A penetrabilidade e visibilidade varía segundo o tipo de bosque. Nas
carballeiras atopamos polo xeral un terreo limpo e boa visibilidade, permitindo
transicións rápidas. Hai eucaliptales practicamente impenetrables e de nula
visibilidade e outros, con alta densidade de árbores, de maior visibilidade,aínda
que a abundancia de pólas que cubren o chan ralentizan o desprazamento.
Nos piñeirais a visibilidade é normalmente boa, pero a vexetación rastrera
formada fundamentalmente por toxos e fentos de tamaño variable dificultan a
movilidade segundo as zonas. O terreo presenta un desnivel moderado e está
percorrido por numerosos carreiros, camiños e pistas".
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informacion.compostelacityrace@gmail.com

Compostela (Euro City Race)

Rexistro FEDO: C-2491-19
Cartógrafo: Eduardo Ramos.
 
Compostela en palabras do cartógrafo: "Neste terreo podemos diferenciar tres
zonas: casco histórico típico dunha cidade medieval con rúas estreitas e curvadas,
con rincóns e soportais; zonas circundantes ao casco histórico con rúas máis
anchas e zonas privadas extensas e varios parques con zonas abertas e
semiabertas. O desnivel é moderado con zonas de forte pendente".

Campus Sur (sprint)

Rexistro FEDO C-2491-19
Cartógrafo: Eduardo Ramos.
 
Campus Sur en palabras do cartógrafo: Terreo
típico dun campus universitario con edificios e
instalacións deportivas separados por zonas de
parque, xeralmente aberto, con chan limpo e
rápido. As rúas que percorren o campus son
anchas  e o desnivel é baixo.
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Colaborador principal:

informacion.compostelacityrace@gmail.com

Quen fan este proxecto posible...

Organización:

Dende a organización da Compostela City Race, queremos agradece o seu apoio
ás entidades colaboradoras que se amosan a continuación:

Colaboradores:
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https://www.fpo.pt/
https://www.usc.es/es
https://aromon.es/
http://fegado.es/
https://www.fedo.org/
http://santiagodecompostela.gal/
https://deporte.xunta.gal/
https://www.xunta.gal/portada
https://cityracetour.org/

