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INFORMACIÓ GENERAL

Campionat de Catalunya de Relleus 2018 AIGUAFREDA 

PROGRAMA

Dissabte 22 de Setembre del 2018

08:30h Recepció de participants 

09:50h Explicació del procediment de relleus

10.00h Sortides primeres postes

12:00h Sortida en massa de postes pendents

13:30h Entrega de premis                  

Cursa popular – Aiguafreda 

09.30h Recepció de participants i noves inscripcions 

10.30h Sortida cursa popular 

13:30h Entrega de premis

CENTRE DE COMPETICIÓ

El Centre de Competició estarà ubicat a la zona de Can Bellit al municipi de Aiguafreda, a

uns 20 km al sud de la ciutat de Vic. Adjuntem enllaç amb el unt exacte

https://goo.gl/maps/jcdSQiHvDJS2

ZONA D’APARCAMENTS

https://goo.gl/maps/jcdSQiHvDJS2


El centre de competició està al poble, per tant es pot aparcar per els carrers propers. A més

a més, hi ha una esplanada a prop com a pàrquing.

CURSA POPULAR

Hi haurà 3 circuits (C1, C2 i C3). 
El C1 és un circuit llarg amb un alt nivell tècnic i físic. Està pensat per a corredors habituals
d’orientació.
El C2 és un circuit de nivell mitjà, més curt que el C1. Pensat per a persones ja iniciades en
l’orientació i amb ganes de seguir progressant.
El C3 és de nivell bàsic pensat per a persones no iniciades en l’orientació 
Per a promoure la participació es permet la participació en grup en els circuits C2 i C3. Cada
corredor haurà de disposar de mapa i llicència, pròpia o temporal subscrita en el moment de
la inscripció. Això com també de targeta Sportident, pròpia o de lloguer gratuït amb fiança 



AVITUALLAMENT

A l’arribada hi haurà avituallament líquid i sòlid pels orientadors. Tant per la cursa de relleus

com la popular. No hi haurà avituallament en cursa, però us espera una bona coca de forner

al acabar.

Hi haurà disponibilitat de les dutxes del pavelló, situat a 50 metres del centre de competició. 

DORSALS

Al centre de competició es publicarà un llistat amb els membres de cada equip de relleus

amb el corresponent número de dorsal, els quals estaran disponibles al mateix centre de

competició per poder així identificar cada una de les postes. 

Si algú té algun tipus d’incidència a resoldre, tant per relleus com per la popular, tindrà el

nom ressaltat per tal que es dirigeixi a les taules d’inscripcions. 

NO es subministraran imperdibles.

En la cursa popular no hi hauran dorsals

SORTIDES

A la zona de sortida hi haurà els mapes per ordre numèric, on es col·locaran els respectius

corredors per a les primeres postes, segons el número de dorsal. Es procedirà a la sortida

conjunta a la  hora prevista.  La resta de postes de cada equip es realitzaran segons el

procediment que s’explicarà al mateix dia, o per defecte, en massa a l’hora màxima prevista.

Per el segon i tercer rellevista, tenir present que el temps des que el corredor passi per la

fita vista fins que arribi a meta per efectuar el relleu és aproximadament de 2 - 4 minuts. 

L’organització facilitarà la ubicació dels dorsals a aquells corredors que agafin el relleu, tot i

així és responsabilitat de cada corredor/a mirar que el mapa correspon al seu equip i posta.

S’habilitarà una zona especial pel públic.

Per la cursa popular, les sortides s’inicien a les 10:30h i seran en FITA START.



ARRIBADA I CORREDORS RETIRATS

Els corredors/es en acabar o abandonar la cursa, hauran de passar obligatòriament per la

taula de descàrrega Sportident, situada al Centre de Competició.

FORMACIÓ PELS CORREDORS NO INICIATS

Abans  de l’inici  de  les  sortides  de la  cursa popular,  es  faran  breus  explicacions  per  a

aquelles persones que no han fet mai o han participat a poques curses d’orientació, per així

conèixer millor el funcionament de les curses d’orientació, saber com es fa i com es “llegeix”

un mapa d’orientació.

Tot i així, sempre poden dirigir-se a algun membre de la organització per tal de resoldre

algun dubte.

PARTICIPACIÓ I CIVISME

Tots els corredors de la cursa de relleus han de tenir targeta de federat FCOC i pertànyer a

un club, pel qual correran com a grup de relleu. Tots els membres de cada grup han de

pertànyer a un mateix club.

El sistema de cronometratge és amb Sportident. Tothom ha de tenir targeta SI. Si no s’en

disposa de pròpia se’n podrà llogar a les taules d’inscripcions, deixant una fiança econòmica

o DNI que serà retornat al acabar la cursa. 

 No hi haurà descripció de controls, sols estaran impresos al mapa. 

Pels corredors de la cursa popular, si no tenen llicència hauràn de contractar-ne una de

temporal a l’hora de fer la inscripció

Agraïm la consciència i civisme vers l’entorn on practiquem aquest esport, pel que recordem

la importància de no deixar  residus fora dels  llocs de reciclatge habilitats  a la  zona del

centre de competició, així com tenir cura de l’entorn natural en general. 



PREMIS

Hi haurà premis als tres primers classificats de cada categoria oficial, tant masculina com

femenina.

També hi haurà premi especial per el club que participi a la cursa amb la disfressa

grupal més original, divertida, desenfadada i trencadora! Animeu-vos!!

Els tres primers de cada circuit de la cursa popular també tindran premi, que s’entregarà

previ a l’entrega de la cursa de relleus. 

INSCRIPCIONS

La  organització  enviarà,  a  principis  de  setembre  a  cada  club  un  formulari  per  tal  de

confeccionar  els  equips  de  relleus  que  participaran.  Cada  club  haurà  d’enviar  aquest

formulari amb les dades com a màxim el proper 14 de setembre, a uevic.i@gmail.com, el

pagament de les inscripcions es farà ES27 0182 9771 6102 0004 4503 indicant el nom del

club

Les inscripcions per a la cursa popular es podran realitzar a través del següent formulari:

https://goo.gl/forms/2aRpOK08yOXyoAsS2

El pagament de la cursa popular es realitzarà el dia de la cursa.

C.Cat.Relleus Inscripcions
fins 14/09/18

llicència
temporal

Dia de la
cursa

Sportident

Sènior, Veterà i 
Màster

11€ 5 € - 3€

Júnior, Cadet i 
Infantil

4€ 1,5€ - 3€

Popular 6 € 4 € 8 € Gratuït

https://goo.gl/forms/2aRpOK08yOXyoAsS2


MAPA I TERRENY

La zona on transcorrerà la cursa és una actualització i ampliació del mapa d’Aiguafreda, en

la seva vessant del Montseny. 

Durant  aquest  últims 3 anys hi  ha agut  treballs  de desforestació que ens han obert  un

terreny abans inèdit, es tracta d’una vessant on fa un segle si cultivaven vinyes, deixant un

terreny de faixes i murs derruïts dins un bosc d’alzines i pins.

CATEGORIES I DISTÀNCIES

Properament

Circuits amb temps guanyador de 35 a 40 minuts.

EQUIP ORGANITZADOR

Organitza  la  Unió  Excursionista  de  Vic  i  GastantKeks  amb  el  suport  de  l’Ajuntament

d’Aiguafreda, FCOC, Fredvic i Pastisseria Can Girabent.

Traçador i cap de fiters: Eduard Girabent

Inscripcions: Laura Rami

Sportident:  Marc Nicolau

Sortides: Xeku Vila

Formació No Iniciats: Miquel Marimon

Director de la cursa: Eduard Girabent

Controlador FCOC:

Jurat Tècnic: 
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