dissabte dia 15 juny

ROGAINE CASTELLAR DE N'HUG
IBEROGAINE 2019

MODALITATS:
Rogaine 6 hores (puntuable per Iberogaine 2019)
- Forma única de participació per equips (de 2 a 5 components)
- material obligatori
- Dorsal, Barçalet, Mapa
- Avituallament arribada + apat
- Premis ( 3 primers totes les categories)
Rogaine 4 hores (popular, no puntuable per Iberogaine 2019)
- Forma de participació per equips (de 2 a 5 components)
- Opció de participació individual
- material recomenat
- Dorsal, Barçalet, Mapa
- Avituallament arribada + apat
- Premis ( 3 primers en modalitat per equips)
Rogaine 2 hores (popular, no puntuable per Iberogaine 2019)
- Forma de participació per equips (de 2 a 5 components)
- Opció de participació individual
- material recomenat
- Dorsal, Mapa
- Avituallament arribada

PROGRAMA
08:30 h

Obertura centre de competició
Recollida de dorsals i braçalets
Inscripcions
S'inicia l'accés al parc tancat
Revisió material obligatori
lliuranent de mapes
Brifing
Sortida de totes les categories
Tancament de meta
Lliurament de premis

10:30 h

10:45 h
11:00 h
17:30 h
17:45 h
CENTRE DE COMPETICIÓ

El Centre de Competició, Sortides i Arribades estaran ubicats a la plaça de La Generalitat (Església)

Localització
Castellar de n'Hug
Google Maps

https://www.google.com/maps/@42.282418,2.0170166,277m/data=!3m1!1e3

Coordenades parquing 1:

42.281988, 2016134

CATEGORIES .... 6H
Open W
Open M
Open X
WV
MV
XV
SV
UV
J
JV

Open Dones
Open Homes
Open Mixt
Dones Veteranes ( a partir de 40 anys )
Homes Veterans (a partir de 40 anys )
Veterans Mixt ( a partir de 40 anys )
Super Veterans ( a partir de 55 anys )
Ultra Veterans ( a partir de 65 anys )
Joves ( menors de 23 anys )
Joves/Veterans (mínim 1 participant -18 anys i 1 participant + 40 anys)

Les modalitats de 4H i 2H tindran una categoria única respectivament.
MATERIAL OBLIGATORI O RECOMANAT
6H

Obligatori per persona: aigua 1 litre, paravent
Obligatoti per equip: mòbil, farmaciola

4H

Obligatori per persona: aigua 1/2 litre,
Obligatoti per equip: mòbil
Recomanat: paravent i farmaciola

2H

Recomanat: aigua 1/2 , mòbil

SISTEMA DE CONTROL
S’utilitzarà el sistema SportIdent per tots els participants en totes les categories.
Participants que no disposen de tarja SportIdent
L’organització facil·litarà tarja SportIdent als corredors que no en disposin.
La tarja s’haurà de demanar i reservar en el moment de fer la inscripció i el seu cost de
lloguer serà de 3 euros.
Les tarjes llogades, es podran recollir juntament amb el dorsal el mateix dia de la
prova passant per la taula de recepció. Per a la seva recollida caldrà deixar (DNI o 40
euros) en concepte de dipòsit que serà retornat al finalitzar la prova.
Funcionament de la tarja Sport Ident. L’organització informarà d’aquest funcionament a tot-hom que
ho desitgi; sol·liciteu aquesta informació en el moment de la recollida.
DORSALS I BRAÇALETS
Tots els participants portaran dorsal que es podrà recollir en recepció on també es donaran els
braçalets que seran obligatoris de portar per tothom que participi en la modalitat per equips.

MAPA
Mapa: Refet I actualitzat en la seva totalitat ( gener/abril 2019 ) per Santi Guillen
Base cartogàfica ICC LIDAR Escala del mapa: 1/15.000 en tots els circuits
Equidistància: 10 m
Format: Din A3
SERVÉIS
DUTXES I VESTIDORS
Al mateix centre de competició
AVITUALLAMENT
Avituallament líquid i sòlid a l’arribada
ÀPAT
Per les modalitats 6H i 4H
AMBULÀNCIA
Servei d’ambulància disponible per a tots els participants durant les hores de
competició.

INSCRIPCIONS I PREUS
Inscripció fins el 6 de juny 2019
Totes les
Categories

Joves

Llicència
Temporal

lloguer
SporIdent

Recàrrec fora
termini

6H

22,00

15,00

3,00

3,00

3,00

4H

17,00

12,00

3,00

3,00

3,00

2H

12,00

7,00

3,00

3,00

3,00

Incidències en les inscripcions:

Inscripcions@grionsorientacio.cat

Per fer la inscripció heu d'omplir el formulari

anar a formulari inscripcions .....

