CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MITJA DISTÀNCIA
CAULÈS - VIDRERES

PROGRAMA
08:30 h.
10:00 h.
10:30 h.
13:00 h
13:30 h

Diumenge, 15 de setembre de 2019

Obertura Centre de Competició, recollida de dorsals, i inscripcions d’última hora
Primeres sortides
Inici Correxic
Reunió Fcoc
Lliurament de premis

LOCALITZACIÓ i ACCÉS
Muntanyes de Caulès - Vidreres

El recorregut fins al Centre de Competició i Parquing estarà senyalitzat des del punt indicat en aquest gràfic

INSCRIPCIONS
Inscripcions anticipades: Les inscripcions es realitzaran online mitjançant l’aplicació de la pàgina web de la
FCOC http://www.orientacio.cat/ a l’apartat d’inscripcions.
La data límit per a fer les inscripcions dins de termini serà: dimarts 10 de setembre fins a les 24:00 h
Inscripcions el dia de cursa: Es podran fer inscripcions el mateix dia de cursa fins a exhaurir existències de
mapes. Recordeu que a aquestes inscripcions se’ls aplicarà recàrrec per ser fora de termini.

PREUS INSCRIPCIONS

Preus FCOC 2019

Fins el 10 setembre

Després del 10 setembre

Federats

No Federats

Lloguer xip

Federats

No Federats

HD21A,21E,35,40,45,50,55,60

12,00

17,00

5,00

17,00

22,00

HD12,HD14,HD16,HD18

5,00

6,50

5,00

10,00

11,50

HD10

4,00

5,50

5,00

9,00

10,50

Circuit VERMELL

12,00

15,00

3,00

17,00

20,00

Circuit TARONJA

7,00

10,00

0,00

12,00

15,00

Circuit GROC

4,00

5,50

0,00

9,00

10,50

Pels NO Federats, aquests preus ja inclouen el cost de la llicència temporal

LLICÈNCIA TEMPORAL
Tot-hom que no disposi de llicència federativa FCOC o FEDO, haurà de contractar una llicència temporal.
Aquesta llicencia es farà efectiva de manera automàtica en el moment de la inscripció.

RECOLLIDA DE DORSALS
Inscripcions prèvies: Trobareu el vostre dorsal penjat en la corresponent zona habilitada per la recollida de
dorsals.
Abans de recollir el dorsal, consulteu el llistat que hi serà al costat per saber quin és el vostre número.
Si veieu que el vostre nom està subratllat, dirigiu-vos a la carpa d'inscripcions per resoldre una possible
incidència

SPORTIDENT
Pel control i cronometratge d'aquesta cursa es farà servir sel sistema Sport Ident.
Tot-hom que no disposi de tarja SportIdent, l'haurà de demanar i reservar en el moment de fer la inscripció.
El cost de lloguer de tarja sportIdent per curses de Copa catalana és de 5 euros.
Les targetes llogades, s’hauran recollir juntament amb el dorsal el mateix dia de la prova a la taula de
recepció. Per a la seva recollida caldrà deixar el DNI o 40 euros en concepte de dipòsit, el qual serà retornat
tant bon punt es retorni la targeta SportIdent.
El lloguer en les categories d’iniciació (Taronja i Groc), serà gratuït però, caldrà deixar el DNI de dipòsit o
una fiança de 20 euros, que seran retornats tant bon punt es retorni la tarja electrònica.

PRE-SORTIDA
Hi haurà una pre-sortida des del Centre de Competició. Minut -10
No es permetrà l’accés a la zona de sortida sense el dorsal corresponent.

SORTIDA
A la zona de sortides es procedirà segons el següent sistema:
1.- Circuits de copa catalana
Sortides amb sistema; -3, -2, -1
Minut:
Minut:
Minut:

-3
-2
-1

Netejar la pinça SportIdent
Recollir descripció de controls i comprovació pinça
Situar-se davant la caixa dels mapes de la categoria corresponent
A l’hora indicada, el toc de rellotge de sortida marcarà l’inici de cursa. Cal recollir el
mapa corresponent a la categoria i sortir.

És responsabilitat de cada corredor/a netejar i comprovar la seva pinça SportIdent així com verificar que el
mapa i la descripció de controls es corresponen amb la categoria inscrita.
Sortides amb retard
En el cas que un corredor/a arribi tard a la sortida, haurà de comunicar-ho al cap de sortides i seguir les seves
indicacions per a que pugui sortir a cursa el més aviat possible.

HORARIS DE SORTIDA
Dijous 12 de setembre es publicaran els horaris de sortides.
Les categories Open, no tindran hora de sortida assignada.
Per aquestes categories, s'utilitzarà el sistema de sortida "fita START". Aquesta modalitat permet que els
corredors/res poden anar sortint quan ho considerin sempre que siguin en el lloc de sortides en els horaris
entre les 10:00 h i les 11:30 h.

ARRIBADA I CORREDORS RETIRATS
Hi haurà avituallament líquid i sòlid a l’arribada.
Pel Control i per Seguretat, és estrictament necessari i obligatori el pas de tots els corredors de totes les
categories per la taula de descàrrega SportIdent (situada al Centre de competició).

NORMATIVA PER LA PARTICIPACIÓ EN GRUP
Els circuits TARONJA i GROC són categories de promoció, per tant és possible participar-hi en grup.
La participació en grup significa que TOTS els components del grup han d’estar inscrits i assegurats.

NENS PETITS - CORREXIC
El circuit de Correxic, estarà disponible a partir de les 10:30 h.
S'habilitarà un espai per als més petits. Aquest espai serà d'ús lliure però no hi haurà servei de guarderia.

ALTRES SERVEIS
- Avituallament a l'arribada (líquid i sòlid).
- Ambulància.
- WC químics.
- Servei de Bar - Entrepans

BOTIGA MATERIAL ORIENTACIÓ
Confirmada l'assistència a aquesta cursa de la botiga "TIENDA ORIENTACIÓN"
Organigrama Tècnic
J. Controladora:

Marta Bruns

Direcció Cursa:
Coordinació:
Sport Ident:

Oriol Serrallonga
Rosa Casellas
Toni Serrallonga
Guillem Serrallonga
Dani Jimenez
Assumpta Arqués
Laura Torres

Sortides:
Inscripcions:
Correxic:
Equip fiteros:

Roger Virgili
Albert Acedo
Mar Serrallonga
Joan Ramon Fornaguera
Marc Serrallonga
Santi Guillen

INFORMACIÓ TÈCNICA

CARTOGRAFIA
Base cartogràfica ICC LIDAR 2018
Simbologia ISOM 2017
Digitalització OCAD v2019
Cartografia - l'hiver 2018, actualització estiu 2019 - Santi Guillen

TERRENY
Encara que les Muntanyes de Caulès tenen una altitud màxima de 406 m, els diferents recorreguts d'aquesta
cursa transcorreran entre les cotes ( 102m i 204m ) sobre un terreny ondulat però de desnivells moderats.
Bosc format majoritàriament per Pins, Alzines, Alzines sureres, i Roures amb sotabosc de Bruc, Arç blanc i
Estepa.
Presència important de tàlvegs i barrancs i també de camins, pistes i corriols.
El fet d'haver modificat la data d'aquesta cursa (des de inicis de la primavera fins el 15 de setembre ), ha fet
que durant tot aquest temps transcorregut hagi crescut molt la vegetació, especialment el sotabosc. A
aquests creixement hem de sumar que les altes temperatures de l'estiu han resecat i endurit els matolls.
Amb això us volem fer saber que les proteccions a les cames seran molt recomenables.

RECORREGUTS
Respecte a alguns dels circuits que ja teniem dissenyats i degut també a aquest creixement de la vegetació
que ha afectat en alguns punts de pas pensats pels traçats, hores d'ara estem fent els canvis necessaris per
tal de que els recorreguts quedin el més coherents possibles.

DISTÀNCIES, DESNIVELLS I ESCALES

es publicaran properament

Jurat tècnic: (es publicarà el dia 12 de setembre)

