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DATA E LUGAR1

A QUEN VAI DIRIXIDA2

INSCRICIÓNS3
A actividade ten un custo de 15€ para adultos e 12€ para nen@s 
menores de 12 anos, e  inclúe: 
- Material necesario para o desenvolvemento da actividade. 
- Seguro de responsabilidade civil e seguro de accidentes. 
- Avituallamento líquido e sólido ao finalizar a proba.  

- Para @s menores de 12 anos, un tubo portaobxectos e regalos 
individuais en cada baliza ou punto de control. 

Os equipos deberán ter un mínimo de dous integrantes até un máximo 
de cinco, e se establecerán dúas categorías:

 - CATEGORÍA PEQUEN@S CASTORES: Equipos onde, a lo menos, un 
dos integrantes sexa menor de 12 anos. 
 - CATEGORÍA EXPLORERS: Equipos onde tod@s @s integrantes do 
equipo sexan maiores de 12 anos. 

A inscrición deberá facerse na páxina web do festival www.thewildfest.com, 
facendo o pago polo equipo completo. No caso de querer engadir  a 
posteriori algún participante máis no equipo, poderá facerse un novo pago e 
comunicarllo á organización no email info@territorio-comanche.com. 

Unha vez formalizada a inscripción, a organización poráse en contacto 
co equipo para recabar a seguinte información: nome de equipo, datos 
dos integrantes do mesmo e categoría na que participan. 

A actividade está aberta ao público xeral, tanto familias con nen@s 
como xente adulta (dúas categorías). A proba ten unha duración de 2,5 
horas, e cada equipo decide en todo momento qué puntos visita e 
cómo se despraza (andando ou correndo). Ademáis, non é obrigatorio 
a consecución de todas as balizas. 

A actividade terá lugar o sábado 4 de setembro ás 10:30 horas da 
mañá, con punto de inicio e final no parque forestal San Miguel de Oia. 

http://www.thewildfest.com
mailto:info@territorio-comanche.com
http://www.thewildfest.com
mailto:info@territorio-comanche.com
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A ACTIVIDADE4
Consiste nunha proba por equipos que combina orientación con mapa e 
diferentes probas denominadas “especiais”. Os/as participantes deberán 
percorrer a pé unha distancia variable, por terreo de bosque, intentando 
localizar unha serie de puntos de control ou balizas e superando diversas 
probas, que poden ser físicas ou de coñecemento. 

O tempo máximo para realizar a proba é de dúas horas e media, e os 
equipos deberán acadar o maior número de puntos posibles. Todo tempo 
que exceda ao establecido pola organización será penalizado con puntos. 
Existe a posibilidade de rematar a proba en menos tempo de establecido, no 
caso completar todos os puntos ou non querer continuar coa actividade.  

Os equipos deciden libremente a orde de búsqueda e o ritmo a seguir 
(andando ou correndo), non sendo obrigatorio o paso por todos eles. 

Cun alto componente estratéxico, a toma de decisións e o traballo en 
equipo son claves para completar a proba con éxito. 

Cada equipo participante contará co seguinte material facilitado pola 
organización: 

1.- MAPA, que contén toda a información necesaria para progresar polo 
terreo. Sendo unha proba pensada para nen@s e onde sexan @s 
protagonistas, o mapa deseñado para a ocasión consistirá nunha fotografía 
aérea de fácil lectura. 

2.- FOLLA DE DESCRICIÓN DE BALIZAS: Contén información relevante sobre 
cantos puntos vale cada baliza, unha pequena descrición de onde están, e 
qué probas de coñecemento hai en cada un dos puntos de control 
establecidos.  

3.- TRÍPTICO: documentación necesaria para que cada equipo poida apuntar 
as respostas de cada unha das probas de coñecemento que realice, así como 
marcar o paso polos puntos de control ou balizas. 

As inscricións rematan o xoves ás 23:59 ou ata completar o número máximo 
de equipos (25) .
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PUNTO DE SALIDA/CHEGADA
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1cm : 100m

4.- BOLÍGRAFO 

5.- TUBO PORTAOBXECTOS: Todos os nenos e nenas menores de 12 anos 
recibirán un tubo portaobxectos onde poder gardar cada unha das sorpresas 
que atoparán en cada baliza. Desta maneira, ao longo do percorrido, irán 
facéndose cun “tesouro”. 

MAPA

TRÍPTICO

FOLLA DESCRIPCIÓN 
BALIZAS

TUBO 
PORTAOBXECTOS

Nº BALIZA PUNTUACIÓN (350 ptos.) DESCRIPCIÓN BALIZA PRUEBAS ESPECIALES        

(229 ptos.)

1
10 ptos.

Árbol

SKYLINES (16 pts.)

2
10 ptos.

Árbol

TEBEOS (20 pts.)

3
10 ptos.

Vaguada

BIGOTES (18 pts.)

4
20 ptos.

Molino

SONORA (45 pts.)

5
20 ptos.

Tronco caído
SUPERVIVENCIA (20 pts.)

6
20 ptos.

Molino
   EXTRA TIME (10 minutos)

7
10 ptos.

Regato
EL ARTE DEL VINO (21 ptos.)

8
10 ptos.

Ruínas
PALABRAS ILUSTRADAS (24 ptos.)

9
20 ptos. Conjunto de rocas

UN PELO DE CINE (20 pts.)

10 10 ptos. Conjunto de rocas ESTIMACIÓN DE DISTANCIAS      

(45 pts.)

11
20 ptos.

Árbol
   BONUS EXTRA (25 ptos.)

12 10 ptos.
Árbol

13 30 ptos. Construcción humana

14 30 ptos.
Mirador

15 30 ptos.
Regato

16 30 ptos.
Árbol

17 30 ptos.
Árbol

18 30 ptos. Cruce de caminos

PARQUE FORESTAL SAN MIGUEL DE OIA 

ORIENTAVENTURA 

PROBA DE AVENTURA FAMILIAR
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MATERIAL NECESARIO 
Cada un dos equipos deberá levar polo menos un teléfono móvil, por si fose 
necesaria nalgún momento comunicación coa organización da proba. 

Ademáis, recoméndase calzado e roupa cómoda para andar e/ou correr. 

O compás, non sendo obrigatorio, pode ser de gran axuda. Eso si, se 
sabedes como utilizalo… 

Ademáis do material citado no parágrafo anterior, a organización recomenda 
aos participantes dispoñer do seguinte material:  
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- Mochila con avituallamento sólido e líquido durante o transcurso da 

proba. 

- Calzado e roupa de reposto. 

- Lentes de sol, gorra e protección solar (se as previsións do tempo son 

favorábeis).  

- Chubasqueiro (se hai previsión de choiva).
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HORARIOS
10:30-11:00   
- Fotos de equipo. 
- Charla técnica, onde se explicará a mecánica da proba e resolverán 

as posibles dúbidas dos participantes . 

- Entrega do material aos equipos participantes. 

11:00- 13:30 
- Actividade ORIENTAVENTURA.
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