
 

3ª Cursa d’orientació d’Aiguafreda 

Dissabte 10 de desembre del 2016 

Última prova de la lliga nord 

PROGRAMA 

 

 9h Obertura del centre competició 

 10h Inici de les sortides amb base START 

 12h Última sortida 

 13:30h Tancament de meta i entrega de premis 

XOCOLATA DESFETA AMB COCA DE FORNER A L’ARRIBADA!!!!! 

Mapa nou 



CENTRE DE COMPETICIÓ 

  

 El centre de competició es trobarà situat davant de l’ajuntament d’Aiguafreda 

 

TRAÇATS 

 

 Hi hauran quatre categories per tots els nivells amb les següents distàncies: 

Circuit  Distància Fites Temps 

guanyador 

C1 Nivell alt - km - 50’ – 60’ 

C2 Nivell intermig - km - 40’ – 50’ 

C3 Iniciació adult - km - 40’ 

C4 Iniciació nens  - km - 30’ 

  

Terreny: 

 Aquest any s’estrena mapa nou, un mapa semiurbà amb un 40 % d’un bosc de 

pins amb antics marges al costat d’una cinglera  

 La representació de la vegetació és molt generalitzada, bàsicament només ens 

informa de la seva penetrabilitat. S’ha utilitzat molt el ratllat simple, que vol dir que hi 

ha sotabosc, però es pot corre sense problema. 

 Descripció dels circuits: 

 Iniciació Nens: Circuit pensat per nens menors de 14 anys per que es puguin 

iniciar sense problemes a l’orientació, circuit totalment urbà aprofitant les zones verdes 

del poble. 

Iniciació Adults: Circuit pensat i traçat per tothom que vulgui iniciar-se a 

l’orientació, tot el traçat transcorre per camins amb les fites en elements clars per poder 

anar entenen el mapa i simbologia típica de l’orientació 

 Intermig: Circuit per iniciats a l’orientació, ja es comencen a evitar els camins i 

es busquen elements clars però on s’hauran de treballar les aproximacions.  

 Alt: Circuit per els orientadors habituals, s’eviten totalment els camins, buscant 

variació d’itineraris i combinació d’atacs.   

 

  



INSCRIPCIONS 

 

Per inscriure’s s’ha d’omplir el següent formulari abans del dijous 8 de desembre. 

https://goo.gl/forms/mBhrqY4QFGETx7dJ3 

També es podrà inscriure al mateix dia de la cursa sense recàrrec fins que s’acabin els 

mapes, no és recomana si es ve de lluny... 

 Els preus de la cursa són: 

Federats FCOC  5 € 

No Federats  8 € 

 Descompte de 3 € als habitants d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles i als 

inscrits del C4 

 El pagament es realitzarà el mateix dia de la cursa, els federats hauran de 

presentar la llicència FCOC. 

 El preu inclou la participació a la cursa, el  lloguer de Sportident, el mapa i 

xocolatada amb coca de forner a l’arribada. 

 Pel lloguer del Sportident s’haurà de deixar una fiança de 10 €, que es perdrà si 

es fa malbé el Sportident 

 Els circuits C2, C3 i C4 es podran realitzar amb grup, però tots hauran de està 

inscrits. 

 

ALTRES RECOMENACIONS 

 

 Aconsellem una equipació adequada per fer esport i moure’s per la natura. 

 

Qualsevol incidència podeu contecta al mail: girabent82@gmail.com 

 

ACTIVITATS DE INTERÉS 

 

Apart de la cursa, hi ha varies activitats a la zona per acaba de aprofitar el dia 

 Festa major d’aiguafreda 

 Mercat medieval de Vic 

 Fira de l’avet d’Espinelves 

 

https://goo.gl/forms/mBhrqY4QFGETx7dJ3
mailto:girabent82@gmail.com


 


