
2 DIES D’OSONA 2015 
14 i 15 de novembre de 2015 

 
 

ÚLTIMES INFORMACIONS (12/11/2015) 
 
APARCAMENT 
El dissabte a Sant Martí Sescorts l’espai d’aparcament és limitat, us demanem que vingueu 
amb els cotxes el màxim de plens possible. 
 
Hi haurà dos aparcaments. La zona d'aparcament P1 tocant al centre de competició té espai 
per uns 70 cotxes. Els cotxes que tinguin només un ocupant hauran de quedar-se a 
l'aparcament P2 (a uns 7 minuts caminant del centre de competició). 
 
El diumenge l’aparcament és lliure per dintre els carrers del poble de l’Esquirol. Respecteu si us 
plau els guals (encara que no tingui placa) i els veïns. 
 
SORTIDES 
La zona de sortides de Sant Martí (dissabte) estarà al mateix centre de competició. 
 
La zona de sortides de l’Esquirol (diumenge) pels circuits oficials (menys H10 i D10) estarà a 
20 minuts caminant en baixada des del centre de competició situat al poble. Les categories H10 
i D10, Iniciació Nens i Iniciació Adults sortiran a mig camí de la sortida dels circuits oficials (uns 
10 minuts caminant en baixada). 
 
Les categories H10 i D10, Iniciació Nens i Iniciació Adults faran la sortida amb FITA START. 
 
“SUELO DURO” 
L’espai destinat  a “suelo duro” estarà obert al poble de l’Esquirol de les 19:00 hrs de dissabte a 
les 9:00 hrs. del diumenge. A partir d’aquesta hora no es podrà deixar res en el recinte. 
 
ARRIBADES 
El dissabte l’arribada és al mateix centre de competició. 
 
El diumenge l’arribada està situada al costat de la sortida, de manera que caldrà pujar de nou 
fins el poble (20 minuts). 
 
 
AVITUALLAMENT EN CURSA 
No hi haurà avituallament en cursa. Hi haurà aigua a la línia d’arribada i avituallament sòlid i 
líquid en el centre de competició. 
 
 
CORREXIC 
Hi haurà correxic els dos dies. Estarà habilitat a partir de les 11:00 h. 
No hi haurà Encintat. 
 
 
JURAT TÈCNIC 
Marta Sánchez Bruns - Aligots (D21E) 
Pau Llorens Caellas - COB (H21E) 
Abel Ledesma Piedra - Xinoxano (H35) 


