
BUTLLETÍ INFORMATIU

L’orientació és un esport familiar, apte per tot el públic, on és
fonamental equilibrar la ment, la interpretació del mapa amb el cos i
la velocitat de carrera. Laura Rami

Executar una bona cursa d’orientació és una obra d’art, efímer,
personal i intransferible. Jordi Sales



Diumenge, 17 d’octubre de 2021

Ja teniu a disposició la informació de les curses que es celebraran el proper 17

d’octubre al bonic poble medieval de Rupit, al Collsacabra.

Després del període estival, reemprenem les curses de Copa Catalana

d’orientació amb curses de format sprint i una cursa popular.

El format de cursa sprint, constarà de dues mànigues (dues curses), on la

puntuació mitjana dels punts de les dues serà la que puntuarà per la Copa

Catalana d’orientació a peu. Comptabilitzarà com una sola cursa.

També, en el marc del CollsacabraViu, on els pobles del Collsacabra durant el

mes d'octubre realitzen activitats en els àmbits de: cultura, gastronomia,

música, natura i esport, per aquelles persones que vulguin iniciar-se, o practicar

l’orientació disposaran d’una cursa popular, de circuit únic, la qual no serà

puntuable per la Copa Catalana.

Us recomanem molt que mireu les activitats complementàries i possibilitats del

context: fira del bolet, vermut i tastet, concerts el dia anterior i post curses,

rutes…. Podeu consultar el programa Collsacabraviu, al web o accedint al

següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1QETQyDC4NInh6E_TM_A3Mg1_-6A_T7Db/vie

w?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QETQyDC4NInh6E_TM_A3Mg1_-6A_T7Db/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QETQyDC4NInh6E_TM_A3Mg1_-6A_T7Db/view?usp=sharing


PROGRAMA

8.30h - Inici recepció de participants i inscripcions circuit popular.

9.30h -  Primera sortida, primera ronda.

10:00h- Sortida cursa popular (base start i circuit únic).

11:00h- Primera sortida, segona ronda.

12:00h- Última sortida, circuit popular.

13:30h- Clausura.

LOCALITZACIÓ, CENTRE DE COMPETICIÓ I APARCAMENT

El camp de futbol de Rupit, la pista esportiva i l’aparcament annex, són el

centre de competició.

Coordenades: 42°01'48.8"N 2°27'45.8"E

Es demana respectar les zones destinades a l’aparcament i fer cas de les

indicacions de l’organització. A causa que l’espai d’aparcament és limitat, en

cas de voler pernoctar i/o aparcar l’autocaravana caldrà fer ús de

l’aparcament públic de Rupit establert per aquesta modalitat de vehicles,



l’aparcament està situat a l’entrada del poble, a uns 5-10 minuts a peu. També

heu de tenir en consideració que estacionar l’autocaravana  té un cost.

Al centre de competició hi haurà lavabos i servei d’ambulància, per tal

d’atendre les urgències més immediates. Així com, també serà l’espai on els

corredors de la cursa sprint hauran de romandre per tal d’esperar la seva

hora de sortida a la segona cursa (quarantena). Durant la quarantena

podreu accedir al vostre cotxe aparcat al costat del camp de futbol, però cal

tenir en consideració que no hi haurà avituallament. Atenció perquè

caldrà anticipació per proveir de tot el que necessiteu.

Part del camp de futbol i de la pista adjacent seran espais dedicats a

l’escalfament, us demanem que no sortiu d’aquestes zones indicades, per

realitzar-lo.

Pel que fa a les persones novelles o no iniciades, al centre de competició,

disposaran d'informació i formació per tal de poder iniciar-se en la orientació.

Recordar que la cursa popular és assequible per tots els nivells, tant per a les

persones iniciades com per les que volen gaudir d’aquest esport amb família o

amics/gues. També per el més menuts hi haurà un correxic gratuït, que podreu

sol·licitar al mateix centre.



INSCRIPCIONS

La participació dels dos sprints, comporta realitzar la inscripció prèvia a través

del web de la FCOC, contemplada com una sola cursa (fins el dia 8 d’octubre):

http://www.web.orientacio.cat

Només es realitzaran noves inscripcions el dia de la cursa a la categoria

popular, no puntuable per la copa catalana, amb un increment de preu al

centre de competició.

Cal tenir en consideració que les noves inscripcions, i les incidències

resoltes, se'ls donarà un comprovant que hauran d'entregar a la zona de

sortida per poder iniciar la cursa.

PARTICIPACIÓ: L’orientació és un esport que es practica en solitari.

Tanmateix en el circuit popular es permet la participació en grup. On tothom ha

d’estar inscrit (i assegurat). Qui no tingui targeta de federat FCOC haurà

de contractar una assegurança temporal d’un dia.

LLOGUER SPORTIDENT: Totes les categories correran obligatòriament amb el

sistema Sportident. Si no se’n disposa, es podrà llogar al fer la inscripció o el

mateix dia de la cursa. El preu del lloguer és de 5€. El lloguer en la categoria

popular és gratuït, però caldrà deixar el DNI de dipòsit o una fiança de 30

euros, fins el moment del retorn.

IMPORTANT: A partir del dia 8, no es tramitaran les incidències fins el dia de la

cursa. Anotar les possibles observacions al formalitzar la inscripció. Per a

més informació o dubtes poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de:

sprintrupit@gmail.com.

http://www.web.orientacio.cat
mailto:sprintrupit@gmail.com


Atenció als socis/es de l’UEVIC de la cursa popular tenen descompte!.

Hauran de passar per recepció el mateix dia de la cursa.

SORTIDES

A la zona de sortides s’haurà de mantenir, sempre que es pugui, la distància

mínima d’1,5 metres amb les altres persones, i portar la mascareta posada fins

a l’hora de la sortida, moment el qual es podrà treure.

SORTIDES DE L’SPRINT: Les categories oficials tindran hora de sortida

assignada per sorteig per la primera cursa.

Cal tenir en consideració que l’ordre de la segona cursa serà el mateix que la

primera. D’aquesta manera tots els corredors i corredores disposaran del

mateix temps per recuperar-se.

Podeu consultar les hores de sortida als següents links:

Primera cursa

Segona cursa

Hi haurà dues mànigues (curses) cadascuna amb la seva sortida, les quals

estaran degudament senyalitzades. Cal tenir en consideració la distància de les

sortides, per anticipar-vos i anar amb el temps adequat. Així com, es demana

respectar al màxim l'hora assignada per tal d'evitar aglomeracions a la zona de

sortides.

Sortida 1: 800 metres 10-15 minuts (planer /caminant)

Sortida 2: 100 metres

https://drive.google.com/file/d/1qAQDkILkESLT72wF8Fkvi3mL2SpEPjFP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QEZoiDGW4anPca7TQKVMo0FsttQxHh_t/view?usp=sharing


Recordar també que al llarg de tot el diumenge pel matí no es podrà

accedir el poble, ni voltants. Caldrà que els corredors/es de l’sprint facin

quarentena al centre de competició, respectant les mesures COVID-19.

SORTIDA CURSA POPULAR: La sortida de les categories de promoció és

amb base START. La qual permet iniciar el cronometratge, sense hora

assignada. Es podrà sortir a l’hora que es vulgui dins l’horari establert. Els

participants d'aquestes categories de promoció aniran sortint esglaonadament

a partir de les 10:00h. L’organització procurarà uns intervals adequats

entre participants.

A la zona de sortides es procedirà segons el següent sistema:

Minut -3: netejar la pinça Sportident

Minut -2: recollir descripció de controls i comprovar la pinça

Minut -1: situar-se davant la caixa dels mapes de la categoria que

correspongui, esperar que soni el rellotge de sortida, recollir el mapa i sortir.

És responsabilitat de cada corredor/a mirar que el mapa correspon a la

categoria inscrita, així com, teniu a la vostra disposició la descripció de

controls per la seva impressió (atenció perquè al centre de competició no

es facilitaran per protocol COVID).

SORTIDES AMB RETARD: en cas que un corredor/a arribi tard a la sortida,

haurà de comunicar-ho al cap de sortides i seguir les seves indicacions i se

l’autoritzarà a sortir a cursa el més aviat possible. L’hora que constarà serà la

que tenia assignada en un principi. No es realitzarà cap canvi en les hores de

sortida.



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.

NO hi haurà premis.

INFORMACIÓ TÈCNICA:

TERRENY i TRAÇADOR:

Mapa urbà/medieval cartografiat per un debutant Salesenko el 2003, ha estat

actualitzat i ampliat aquest estiu 2021 pel seu successor Salesenkas.

Un 65% del mapa és urbà i la resta és de bosc, riu i rural. Es manté l'escala

1:3000 del 2003.

La cartografia s'ha hagut d'adaptar a les singularitats particulars d'aquest

terreny, s'ha prioritzat una bona i fàcil lectura.

El terreny presenta forts pendents, i en destaquen els marges (timbes) realment

infranquejables, cal que ningú intenti la desgripada; els traçats tenen en compte

evitar aquestes zones de risc, i quan s'hi passa a prop caldrà fer-ho en compte,

especialment si hi ha humitat matinal o bé si ha plogut. És important fixar-se

amb els trams d'aigua franquejables i els que no.

Rupit és un poble turístic tot l'any, hi haurà presència de vianants i caldrà

conviure-hi els més armònicament possible, cal tenir-ho en compte

especialment en el transcurs de la 2a màniga, l'horari de la qual serà cap a mig

matí que és quan comença a haver-hi més turista.



El casc urbà presenta moltes raconades tramposes, caldrà anar atent i

mirar-s'ho "amb lupa".

Hi haurà abundància de fites, la qual cosa pot portar a confusió, caldrà

contrastar ben bé el número de control per evitar desqualificacions.

Els canvis de direcció i les eleccions de ruta hi seran presents. Poder realitzar

unes òptimes anticipacions de ruta seran claus.

No estarà de més portar polaines i/o fins i tot córrer amb calces llargues. No es

recomanen els claus i sí les sabatilles amb tacs, estem al "Cabrerès", el terreny

i els seus habitants fan el nom, no és màrqueting.

MAPA:

Cal tenir en consideració el SÍMBOL 501.2 PAS A 2 NIVELLS: Area d'una

estructura multinivell que es pot passar per dos nivells (tan per sobre com per

sota).



Us adjuntem el mapa cartografiat i utilitzat l’any 2003:



CIRCUITS, DISTÀNCIES I DESNIVELLS

ESCALA 1:3.000

1a. CURSA: Temps guanyadors 15-20 minuts.

Categories Circuit Distància Nombre de
controls

Desnivell

HE C1 2620 20 60

DE C1 2620 20 60

H10 C6 1900 12 45

D10 C6 1900 12 45

H12 C4 2250 18 55

D12 C4 2250 18 55

H14/H14B C4 2250 18 55

D14/D14B C4 2250 18 55

H16 /H16B C3 2470 18 55

D16/D16B C3 2470 18 55

H18 C3 2470 18 55

D18 C3 2470 18 55

H20 C3 2470 18 55

D20 C3 2470 18 55

H21 C3 2470 18 55

D21 C3 2470 18 55

H35 C1 2620 20 60

D35 C1 2620 20 60

H40 C2 2550 20 60

D40 C2 2550 20 60

H45 C3 2470 18 55



D45 C3 2470 18 55

H50 C4 2250 18 55

D50 C4 2250 18 55

H55 C4 2250 18 55

D55 C4 2250 18 55

H60 C5 1900 12 45

D60 C5 1900 12 45

CIRCUIT
VERMELL

C3 2470 18 55

CIRCUIT
TARONJA

C4 2250 18 55

CIRCUIT GROC C6 1900 12 45

2a. CURSA: Temps guanyadors 20-25 minuts.

Categories Circuit Distància Nombre de
controls

Desnivell

HE C1 2620 20 60

DE C1 2620 20 60

H10 C6 1900 12 45

D10 C6 1900 12 45

H12 C4 2670 18 75

D12 C4 2670 18 75

H14/H14B C4 2670 18 75

D14/D14B C4 2670 18 75

H16 /H16B C3 2690 20 75

D16/D16B C3 2690 20 75



H18 C3 2690 20 75

D18 C3 2690 20 75

H20 C3 2690 20 75

D20 C3 2690 20 75

H21 C3 2690 20 75

D21 C3 2690 20 75

H35 C1 2800 20 80

D35 C1 2800 20 80

H40 C2 2550 20 60

D40 C2 2550 20 60

H45 C3 2690 20 75

D45 C3 2690 20 75

H50 C4 2670 18 75

D50 C4 2670 18 75

H55 C4 2670 18 75

D55 C4 2670 18 75

H60 C5 2370 15 60

D60 C5 2370 15 60

CIRCUIT
VERMELL

C3 2690 20 75

CIRCUIT
TARONJA

C4 2670 18 75

CIRCUIT GROC C6 1940 12 60



CIRCUIT POPULAR

Escala 1:3.000.

Circuit i cursa única.

Categoria Distància Nombre de
controls

Desnivell

CIRCUIT
POPULAR

3100 17 75

DESCRIPCIONS CONTROL: (per imprimir)

CURSA POPULAR



C1



C2



C3



C4



C5



C6



EQUIP ORGANITZADOR

Organitza la Unió Excursionista de Vic amb el suport del l’Ajuntament de Rupit,

Vic, FCOC, Fredvic i l’Escola Esportiva de Vic.

Cartògraf i traçador: Jordi Sales

Inscripcions: Lidia Barri

Sportident: David Rodriguez

Sortides: Juli Serrat

Formació no iniciats: Miquel Marimon

Jurat tècnic:

Xeku Vila (Gastant keks)

Xènia Ledesma (XinoXano)

Directora de cursa: Cristina Bertran Prat


