CAMPIONAT DE CATALUNYA RELLEUS MIXTES 2022
Cerdanyola del Vallés

PROGRAMA
09:00 h.
10:30 h.
11:00 h.
11:30 h.
12:00 h
13:00 h.
13:30 h.

Diumenge, 8 de maig

Obertura Centre de Competició, recollida de dorsals Relleus
Explicació funcionament cursa de relleus
Sortida en massa
Sortides Cursa Popular, base start - 12:00 ( últimes sortides )
Sortida en massa del segon, tercer o quart rellevista (sempre i quan aquets rellevistes
no hagin sortit abans)
Tancament de Meta
Lliurament de premis

LOCALITZACIÓ i ACCÉS

El centre de competició es trobarà a l’esplanada ubicada a la part nord del Parc del Turonet;
https://goo.gl/maps/8xVmrNqmxJ37NhmN7
per accedir-hi, teniu diferents opcions, amb l’excepció de fer-ho per dins del parc que no estarà
permès de travessar-ho per ser aquesta la zona de competició.

On aparcar
Pàrquing 1 a l’extrem oest del mateix parc. Pàrquing 2 Poliesportiu Guiera (850 al CC).
Ressaltats en blau els carrers amb més possibilitats de trobar lloc.

Com arribar
Hi ha varies opcions per arribar a les proximitats del parc però, recomanem accedir per la part sud
de Cerdanyola.

CATEGORIES
- Infantil – edat 12 anys o menys
- Cadets – edat 16 anys o menys
- Júniors – edat 20 anys o menys
- Sèniors - categoria absoluta
- Veterans-A – edat 35 anys o més
- Veterans-B – edat 45 anys o més
- Màsters – edat 55 anys o més
La relació d’edats correspon a l’any de naixement independentment del mes en què es compleixen

DORSALS
Demanem que cada club delegui en un únic representant que es faci responsable de la recollida de
tots els dorsals del seu club. El corredor haurà de portar el dorsal al pit durant tota la cursa, sense
que es pugui doblegar ni modificar-se.
recorda de portar-te els teus imperdibles.

El color del dorsal determinarà l’ordre de sortida o posta:
1a
2a
3a
4a

- Violeta
- Verd
- Blau
- Vermell

El número del dorsals determina la categoria de cada equip:
A partir de ....

101
201
301
401
501
601

- Sèniors
- Veterans A i B
- Infantils
- Màsters
- Cadets
- Juniors

INSCRIPCIONS RELLEUS - PREUS
Caldrà omplir el formulari i enviar-ho al mail inscripcions@grionsorientacio.cat. Cal seguir les
instruccions que es troben en el mateix formulari.
Important: La data límit per les inscripcions dels equips de relleus, serà el dia 27 d’abril, data
després de la qual no podrem acceptar ja més inscripcions
Incidències inscripcions :
Podeu enviar un correu a: inscripcions@grionsorientacio.cat
inscripcions a termini
tramitació
temporal

federats i
carnets FCOC

no federats

3€

5€

12 €

17 €

3€

1,50 €

5€

6,50 €

3€

1,50 €

4€

5,50 €

lloguer xip

SENIOR
VETERÀ A i B
MÀSTER
JUNIOR
CADET
INFANTIL

INFORMACIÓ TÈCNICA
CARTOGRAFIA
Mapa originari fet al 2003 per Lluís Ferrer, Roger Casal i Toni Muné
Refet en la seva totalitat al 2015 per Santi Guillen.
Actualitzat al gener 2022.
Base cartogràfica ICC LIDAR 2021
Simbologia ISSprOM 2019-2
Digitalització OCAD v2022

TERRENY
Majoritàriament zones de parc, zones urbanes i petits boscos.

TRAÇATS
Traçador ... Toni Serrallonga

inscripcions fora termini
federats i
carnets FCOC

no federats

RECORREGUTS

SIMBOLOGIA
Per tal de poder encabir i diferenciar alguns elements, s’han duplicat i modificat en mida els
símbols:

Als símbols 501.001 i 501.021 (àrea pavimentat), hem afegit un de nou 501.002 que representarà
(àrea pavimentada de terra) normalment present en esplanades i camins amples.

El símbol 530 (element especial)
= “fanal”
(només estaran representats els fanals grans amb una alçària de 15 m aproximadament)
Al mapa no seran representats elements de mobiliari urbà com (bancs, papereres, indicadors, etc.),
però si que hi seran altres com: taules de pícnic, elements de parc infantil i escultures; tots aquests
representats amb símbol 531 (element especial)

CURSA POPULAR (Open)
Paral·lelament al Campionat de Relleus, es disputarà una Cursa Popular en la que podreu escollir
entre aquests tres recorreguts: Circuit Groc, Circuit Taronja o Circuit Vermell.
Les sortides en aquestes categories s’iniciaran a les 11:30. No es programaran hores de sortida pels
participants en aquesta cursa; s’aplicarà el sistema de “base Star” que permetrà sortir a l’hora que
es vulgui fins les 12:00 h que serà l’hora de tancament.
Important - Cursa Popular i Campionat de Catalunya compartiran terreny a l’hora i és per això que
els corredors de la Popular tenen l’obligació de donar prioritat en l’accés a les bases d’Sport Ident
als corredors que estan competint en el Campionat.
Per participar en la Cursa Popular, caldrà disposar de pinça Sport Ident.
Si no es disposa pinça d’Sportident, a l’hora de fer la inscripció, caldrà indicar-ho en el formulari i se
t’assignarà un, que es podrà recollir en recepció el mateix dia de la cursa.
Per al lloguer de l’ Sportident , s’haurà de deixar el DNI com a penyora (o bé l’import del seu preu de
compra). Encara que pels circuits, taronja i groc se’ls deixa gratuïtament, també caldrà deixar el DNI
com a penyora.

Inscripcions Cursa Popular - Preus
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 serà dimarts 3 de maig.
Un cop finalitzat el període d'inscripcions no s'admetran noves inscripcions fins al mateix dia de la
cursa, encara que no podrem garantir disponibilitat de mapes.

inscripcions a termini

POPULAR - PREUS
Open VERMELL
(similar HD21A)
Open TARONJA
(similar iniciació adults)
Open
(similar iniciació nens)

tramitació

inscripcions fora termini

temporal

federats i
carnets FCOC

no federats

federats i
carnets FCOC

no federats

5€

3€

12 €

17 €

12 €

17 €

--

3€

7€

12 €

7€

12 €

--

1,50 €

4€

5,50 €

4€

5,50 €

lloguer xip

Incidències inscripcions :
Podeu enviar un correu a: inscripcions@grionsorientacio.cat

AVITUALLAMENT
Hi haurà avituallament a l’arribada (avituallament líquid i sòlid).

PREMIS
Es lliurarà diploma als components de cadascú dels equips classificats entre els tres primers a totes
les categories.

ALTRES SERVEIS
- Ambulància.
- WC químics.

NOTES IMPORTANTS:
- Al no haver-hi zona de quarantena, preguem que es respecti l’espai de cursa (Parc del Turonet).
No complir amb aquest requisit podria ser motiu de desqualificació.
- Publicada la composició i ordre de les persones que composen els equips, no es podran fer
modificacions, tret la substitució d’un/a corredor/a per causa de força major.
- Caldrà notificar al responsable d’Sportident, l’abandonament en cursa d’algun corredor als efectes
de control.

Organigrama Tècnic
Direcció Cursa:
Coordinació:
Sport Ident:
Control Sortida:
Sortides Open
Intercanvi mapes
Jutge d'Arribades
Inscripcions:

Oriol Serrallonga
Santi Guillen
Toni Serrallonga
Guillem Serrallonga
Dani Jimenez
Albert Acedo
Maida Serrallonga
Joan Cullell
Rosa Casellas
Joan R. Fornaguera
Assumpta Arqués
Laura Torres

Jurat tècnic:
-------------------------------------------------------------------------------------

