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BASES XOGOS POPULARES 2022
No marco das festas patronais da Vila de Cedeira o Concello organiza os Xogos Populares 2022, que
se desenrolarán e premiarán conforme ás seguintes cláusulas:
PRIMEIRA. Os Xogos Terán lugar o día 14 de agosto no Paseo da Mariña a partir das 17:30 horas.
Poderán participar tódolos maiores de 14 anos que se atopen inscritos correctamente.
SEGUNDA. A inscrición realizarase de balde, dende una hora antes do comezo dos xogos, será
necesario mostrar o DNI ou documento que o substitúa de cada participante. No caso dos menores de
idade, terao que presentar o seu titor legal, cumprimentando o modelo de autorización paterna
(ANEXO II).
TERCEIRA. A relación de xogos a celebrar e a seguinte:
Denominación do xogo

Composición dos equipos

CUCAÑA MARIÑA

MIXTOS DE 3 PARTICIPANTES

TIRADA DE CORDA

MIXTOS DE 5 PARTICIPANTES

CARREIRA DE OVOS

MIXTOS DE 3 PARTICIPANTES

CARREIRA DE SACOS

MIXTOS DE 3 PARTICIPANTES

REGATA EN CHALANA

2 PARTICIPANTES

CUARTA. Os xogos rexeranse polas súas regras tradicionais de común coñecemento. O xurado as
explicará aos participantes antes de que comece o xogo. En caso de discrepancia na aplicación das
mencionadas regras prevalecerá o criterio do xurado. A decisión dos xuíces será inapelable.
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QUINTA. A composición do xurado é a que segue:
Presidenta: Ermitas García Ríos
Secretario: Jesús Romero Carracelas
Vogais: Roberto Pérez Timiraos, María Hermida Díaz, Antonio Sedes Bellón
SEXTA. O xurado estenderá una acta na que se recollerán os equipos gañadores, e o representante que
os mesmos determinen ao efecto do cobro do premio. A Acta elevarase a Alcaldía que adoptará a
resolución dispoñendo o pago dos premios correspondentes.
SÉTIMA. A contía do premio para cada un dos xogos será a seguinte: CUCAÑA MARIÑA 150,00
euros, TIRADA DE CORDA 250,00 euros, CARREIRA DE OVOS 150,00 euros, CARREIRA DE
SACOS 150 euros e REGATA EN CHALANA 100,00 euros, o que fai un importe total de 800,00
euros que se aboarán con cargo á Partida 341.480.00 do Orzamento municipal para o ano 2022.
OITAVA. As/os premiadas/os deberán solicitar o pago do mesmo, que se fará por transferencia
bancaria, aportando certificado de IBAN e copia do DNI da persoa que actúa como representante do
equipo, a partir do venres 19 de agosto, no rexistro xeral o una sede electrónica do Concello de
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Cedeira. No caso de que as/os premiadas/os sexan menores de idade, será o pai, nai ou titor legal do
representante do equipo que deberá aportar o certificado de IBAN e copia do DNI.
De xeito excepcional, poderase emitir cheque nominativo a nome da persoa que actúe como
representante do equipo gañador.
NOVENA. Os premios están suxeitos a retención por IRPF, segundo a normativa vixente.
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DÉCIMA. A participación nos xogos populares supón a total e plena aceptación destas bases.
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ANEXO II

MODELO DE AUTORIZACIÓN PATERNA
(A CUMPRIMENTAR POLO PAI, NAI OU TITOR LEGAL DOS MENORES DE 18 ANOS)

D./Dª _______________________________________________, con DNI/pasaporte en vigor número
______________________, na miña condición de pai/nai/titor legal de D./Dª
_______________________________________________, con DNI/pasaporte en vigor número
_____________________, pola presente AUTORIZO a meu fillo/filla/tutelado a participar na proba
de ________________________________ dos Xogos Populares 2022, baixo a miña responsabilidade,
e por tanto, eximo ao Concello de Cedeira e aos responsables encargados das probas da
responsabilidade sobre todo tipo de lesións ocasionadas pola participación nesta proba.
En __________________________, a ___ de ______________ de 2022

Fdo:
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Adxunto copia do meu DNI/pasaporte en vigor.

NOTA IMPORTANTE: Durante a proba poderán realizarse fotografías aos participantes, que serán
utilizadas para a promoción dos Xogos Populares polo Concello de Cedeira e que aparecerán na súa
web e redes sociais. Ao inscribirse nas probas, os participantes autorizan aos organizadores a
reproducir estas fotos.
AUTORIZA: SI

NON
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