
 

 

 

ACCESOS I RALLYMIX 

CONCELLO DE PONTEDEUME 
 

PARQUE DE TRABALLO: 

Saíndo da localidade de PONTEDEUME en dirección A Coruña tras percorrer 3,4 

Km. desviarémonos á dereita seguindo as indicacións N 651 FERROL, LOUREIROS 

1,5, MONFERO 17 por donde a uns 120 metros seguiremos pola dereita ata un 

CEDA O PASO, seguiremos outros 120 metros ata desviarse á esquerda en outro 

ceda o paso tras o cal a uns 50 metros á esquerda atopamos a entrada ao parque 

de traballo. 

 

SAÍDA DO TREITO: (acceso non recomendado) 

Saíndo do parque de traballo, a uns 180 metros desviarémonos a esquerda 

seguindo a indicación N-651 BETANZOS- A CORUÑA por donde, tras percorrer 4 

Km. Desviarémonos  á esquerda pola indicación TRASDOROÑA- CEMITERIO, 

despóis de 860 metros desviarémonos a esquerda (este será o punto de 

corte da estrada 1h. 15’ antes da saída do primeiro participante), 

despóis de 100 metos seguiremos pola esquerda por onde a 130 metros 

atoparemos a saída. 

CRUCE  CAMBIO  TERRA  /  ASFALTO:  

Dende a Feira do Tres (Concello de Vilarmaior) colleremos a estrada DP-0906 

seguindo aindicación 10 CAMPOLONGO, por onde tras percorrer 6,2 Km. 

chegaremos ao punto indicado. 

META DO TREITO: (acceso non recomendado) 

Saíndo do parque de traballo, a uns 300 metros xiraremos á dereita seguindo a 

indicación VILARMAIOR 10 (este será o punto de corte da estrada 1h. 15’ antes 

da saída do primeiro participante) por onde a 1,7 km. chegaremos á meta do 

treito. 

Os puntos de corte da estrada descritos nos accesos de saída e meta pecharanse 

ao tráfico  rodado 1h. 15’ antes da sadda do primeiro participante, polo que 

despóis de ese intervalo o acceso será permitido únicamente a pé. 
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