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Benvinguts i benvingudes al Rogaine Go-xtreme Castellar de n’Hug, enguany en la seva segona edició
serà la seu del CAMPIONAT DE CATALUNYA DE ROGAINE DE 8H.
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Aquí al terreny de cursa ho tenim tot apunt; la Serra del Montgrony amb els seus cims i turons d’herba,
les fondalades i rius de microrelleu… El terreny està preparat, només hi falteu vosaltres!
Des de l'organització i el club desitgem que gaudiu de la cursa com nosaltres hem disfrutat
preparant-la!!!

PROGRAMA CURSES
● CURSA DE 8H – CAMPIONAT DE CATALUNYA
8:00 Obertura Centre de Competició. Entrega de braçalets i SI llogades
9:00 Accés al recinte tancat
9:25 Briefing
9:35 Obertura de mapes. Estrategia cursa
10:00 Sortida
18:00 Meta.
18:30 Tancament de meta. Desqualificació d’equips
19:00 Àpat. Es comença a servir el sopar
20:00 Premis

● CURSA DE 4H – POPULAR
10:30 Sessió iniciació (45 min aprox)
11:30 Entrega de braçalets i SI llogats
12:15 Accés al recinte tancat
12:35 Briefing
12:45 Obertura de mapes. Estratègia cursa
13:00 Sortida
17:00 Meta.
17:30 Tancament de meta. Desqualificació d’equips
19:00 Àpat. Es comença a servir el sopar
20:00 Premis
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CATEGORIES
Per a la cursa de 8h, Campionat de Catalunya i puntuable per Iberorogaine:
Es pot participar en equips de 2 a 5 components:
Open D
Open Dones
Open H
Open Homes
Open X
Open Mixt
DV
Dones Veteranes (a partir de 40 anys)
HV
Homes Veterans (a partir de 40 anys)
XV
Veterans Mixt (a partir de 40 anys)
SV
Super Veterans (a partir de 55 anys)
UV
Ultra Veterans (a partir de 65 anys)
JJ
Joves (menors de 23 anys)
JV
Joves/Veterans (mínim 1 participant -18 anys i 1 participant + 40 anys)
Nota 1: els super veterans també classifiquen directament a la categoria veterans
Nota 2: els super veterans també classifiquen directament a la categoria veterans i super
veterans
IMPORTANT: L’edat pel canvi de categoria són els anys que es compleixen al llarg de l’any 2022.
Exemple: Una noia que fa 23 anys al març del 2022 NO podrà córrer a “JJ”, haurà de córrer a
“Open”. Un home que faci 55 anys al desembre del 2022 podrà córrer “SV” encara que li faltin
uns mesos per complir els 55 anys.
Per a la modalitat de 4h, cursa popular. Participació individual o d’equips fins a 5 components.
Open D
Open Dones
Open H
Open Homes
Open X
Open Mixt

INSCRIPCIONS I PREUS
Totes les inscripcions s’hauran de fer a través de l’aplicatiu FCOC: LINK DE INSCRIPCIONS
Nomes per a la modalitat de 4h es podran fer inscripcions (amb recàrrec) el mateix dia de la cursa i fins
a exhaurir mapes disponibles. Des del moment en que estiguin obertes les inscripcions i fins el 21 de
setembre es consideraran inscripcions generals. A partir d’aleshores s’aplica un recàrrec de 5€. Es
tancaran les inscripcions el dia 26 de setembre.
PREUS INSCRIPCIONS CASTELLAR DE N’HUG 2022
Categoria

Inscripció
general

Llicència temporal Recàrrec (a partir del
(no federats)
21/09/2022)

Lloguer Sportident

Camp CAT 8H

26 €

+ 5,0 €

+ 5,0 €

+ 5,0 €

Popular 4H

15 €

+ 5,0 €

+ 5,0 €

+ 3,0 €
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Addicionalment, per a la categoria de 4H hi ha l’opció d’adqui sopar per un cost addicional de 5€.
Podreu trobar aquesta opció a la web d’inscripcions de la FCOC. En el cas de la categoria de 8H, el
sopar ja ve inclòs al preu de la inscripció.
Per a qualsevol incidència en les inscripcions contacteu a info@grionsorientacio.cat

UBICACIONS I ACCÉS
En el següent link de “google maps” podeu veure el mapa de les UBICACIONS

● CENTRE DE COMPETICIÓ
El centre de competició està situat al poble de Castellar de n’Hug. Centre de Competició,
sortides, i arribada seran a la plaça del poble.
Com arribar-hi:
- Des de Barcelona/Manresa/Berga ~~ 2h 10 min
- Des de Girona/Vic/Ripoll ~~ 1h 50 min

● PARKING
Un cop arribats al municipi el parking per a cotxes serà (P1 de la imatge): 42.282115, 2.016084
Estarà degudament senyalitzat tot i que no hi haurà personal de l'organització.
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Les autocaravanes i furgonetes grans hauran d’aparcar a (P2 de la imatge): 42.280104,
2.023438. De la mateixa manera que en cas de que es vulgui pernoctar la nit anterior i/o
posterior a la cursa s'haurà de fer en el mateix parking.
Un cop el P1 estigui ple es podrà seguir aparcant al P2.

RECEPCIÓ
En arribar al Centre de competició tots els equips s’hauran de dirigir a les carpes de l'organització per
a recollir les polseres amb que es precintaran els sportidents al canell de cada membre de l’equip. No
hi haurà dorsal, el braçalet farà la seva funció. També es repartiran GPS per a certs equips.
Per a qualsevol incidència (baixa o lesió d’un membre de l’equip, canvi de xip i incidencies varies
d'última hora) es gestionaran junt als tècnics sportident en les carpes situades al costat de la
recepció.

● LLISTAT D’INSCRITS
El llistat d’inscrits ordenat per clubs i categories el podreu trobar a la web del club
grionsorientacio.cat, tanmateix s’enviaran a través de la llista de distribució de la fcoc. Fins
que no es publiqui el llistat podreu veure els equips participants a la web de la FCOC dins
l’apartat de “llistat d’inscrits”.

● LLOGUER PINCES SPORTIDENT
S’utilitzarà el sistema SportIdent per tots els participants en totes les categories (en la cursa de
8h i 4h). L’organització posa a lloguer targetes SportIdent pels corredors que no en disposin. El
xip s’haurà de demanar i reservar en el moment de fer la inscripció i el seu cost de lloguer serà
de 3 euros.
Els xips llogats 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 un DNI o 40 euros en concepte de
dipòsit. La fiança serà retornada en el moment de fer la devolució de la pinça SI llogada. Els
equips que han de llogat pinces SI hauran de deixar tantes fiances com pinces.
Els sportidents que tenim de lloguer al club són Sicard8. Recordeu que els SIcard8 tenen
només 30 picades de controls. Si el número del vostre sportident comença per 2, aleshores és
un SIcard8.
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● MATERIAL
Abans d’entrar al parc tancat i fer l’entrega de mapes es passarà un control de material on
l'organització pot demanar que se li mostri qualsevol material de la llista descrita a
continuació, d’acord amb la normativa de la fcoc.
MATERIAL OBLIGATORI
8H CAMPIONAT CATALUNYA

4H CURSA POPULAR

Per equip

Individual

Per equip

Individual

-Mòbil
-Farmaciola bàsica
-Brúixola

- 2 L d’aigua o
beguda
-Menjar suficient
-Manta tèrmica
-Paravent i/o
impermeable
-Xiulet
-Gorra o buff

-Mòbil
-Brúixola

-1 L d’aigua o
beguda
-Menjar suficient
-Manta tèrmica
-Paravent i/o
impermeable
-Xiulet
-Gorra o buff

Tanmateix des de l'organització també recomanem que previ a la competició es miri el temps i
la meteorologia per així poder adaptar millor l'equipament, portant impermeables en cas de
pluja, més roba d’abric, més aigua per hidratar-se, etc.

INFORMACIÓ TÈCNICA
● TRAÇATS
En el mapa hi haurà un total de 52 fites, que tindran unes puntuacions compreses entre els 3 i
10 punts.
Exemples: 35 → 3 punts, 78 → 7 punts, 109 → 10 punts, 59 → 5 punts, 91 → 9 punts.
En l'última pàgina del proper butlletí com a annex hi podreu trobar la descripció de controls
(simbologia) per imprimir-vos-la. Aquesta NO estarà impresa al mapa.
Els traçadors han estat Roger Virgili i Marc Serrallonga.

● AVITUALLAMENTS
Hi haurà un total de 3 avituallaments al mapa que s’ha procurat que estiguin repartits
estratègicament seguint els possibles circuits. Dos d’aquests avituallaments consten de
garrafes d’aigua de 30L amb les quals podreu reomplir els recipients d’aigua (no es facilitaran
gots). L’últim dels avituallaments es tracta d’una font.
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● MAPA
Cartografiat a l’abril del 2019 per Santi Guillen amb base cartogràfica ICC LIDAR. Ampliat a
l’estiu del 2022 amb Mapant i retocat per l’equip tècnic del club.
Algunes zones de la part sud del mapa han estat representades com a bosc verd fluix. La
velocitat en aquestes zones pot variar però de manera general és lenta.
Està prohibit córrer seguint les carreteres del mapa, tanmateix està permès de creuar-les o de
resseguir-les quan no s’envaeix la calçada.
L’escala és 1 : 20.000 i l’equidistància 10m. El format és de Din A3+
A continuació us deixem uns retalls del mapa:

TERRENY
És un mapa que gaudeix d’una gran quantitat de detall cartogràfic; des de relleu, roques i
lloses de pedra, petits rierols, etc. El punt més baix del mapa està situat a 1.000m i el més alt a
2.300m. En total el terreny de competició ocupa una área d’aproximadament 40km2.
En el següent link podeu trobar més fotografies del terreny: LINK FOTOS
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● CRONOMETRATGE
Es farà mitjançant el sistema sportident. En cas que alguna de les bases no funcioni
correctament s'haurà de fer el marcatge manual al mapa.
I en cas que es produeixi un furt d’alguna de les fites o bases, tal com consta al reglament, es
validen els punts del control sempre i quan l’equip pugui demostrar que ha passat per aquell
punt de control. Per exemple ensenyant una foto de la ubicació (ha de ser clara i reconeixible)
en la que apareguin els membres de l’equip. En cas d'haver d’emprar aquat mètode està
permès utilitzar el mòbil (exclusivament per aquesta finalitat). Aquest últim punt serà valorat
per l'organització i pel Jurat Tècnic.
Les fites NO estaran disponibles amb el sistema AIR+ i a la sortida hi hauran bases de SiacOFF
per a poder desactivar-los i no gastar la bateria dels dispositius.

META I PENALITZACIONS
La meta estarà situada en el mateix lloc que la sortida, a la plaça del poble de Castellar de n’Hug.
En acabar la cursa hi haurà avituallament liquid i sòlid a la mateixa plaça junt amb la meta i la
descàrrega d’ sportidents.
En cas que els equips arribin tard a meta se’ls descomptarà punts a la seva puntuació total obtinguda:
0’01’’ a 5’00’’ es descomptarà 5 punts
5’01’’ a 10’00’’ es descomptaran 10 punts
10’01’’ a 15’00’’ es descompten 20 punts
15’01’’ a 20’00’’ es descomptaran 30 punts
20’01’’ a 25’00’’ es descontaran 40 punts
25’01 a 30’00’’ es descomptaran 50 punts
Els equips que finalitzin més de 30 minuts tard es classificaran com fora de temps (FT).

SERVEIS
AMBULANCIA: Romandrà al Centre de Competició des de l’inici de la prova i fins la seva finalització.
LAVABOS I DUTXES: A 3 min del Centre de Competició. Les dutxes es podran utilitzar en acabar la
cursa.
TERRA DUR: No es planteja l'opció d’oferir terra dur per a poder dormir previ/post cursa en el mateix
poble.
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● ÀPAT/SOPAR
Per a tots els corredors del campionat de catalunya (cursa de 8h) hi haurà un àpat/sopar en acabar la
cursa que es començarà a servir a les 19:00. És imprescindible que cada corredor porti el seu plat,
got i coberts. L'àpat consistirà en una entrepà de botifarra acompanyat de mongetes seques.
Per els participants de la cursa popular de 4h NO ve inclòs l'àpat/sopar en la inscripció. Tots aquells
equips i participants que ho desitgin podran demanar l’àpat afegint-ho en el moment de la inscripció a
través de la web (marcant una casella) a info@grionsorientacio.cat). Totes dues opcions per un preu
de 5€.
Totes aquelles persones que tinguin alguna intolerància i/o al·lèrgia ho hauran de comunicar
prèviament a l'organització (màxim tard en el moment de tancar inscripcions) a través del correu
info@grionsorientacio.cat

● ENTREGA DE PREMIS
Durant l'àpat a la plaça es farà l’entrega de premis. Hi haurà un obsequi per als tres primers classificats
de cada categoria oficial (copa catalana, cursa de 8h).
També per a la cursa de 4h hi haurà entrega de premis per als tres primers classificats de les tres
categories: OD, OH, OX

RESTAURACIÓ I ALLOTJAMENTS
Durant el cap de setmana del Rogaine, els
participants i/o familiars que ho desitgin
podran gaudir de descomptes en les
instal·lacions de LA CLOSA.
S'aplicara un 10% de descompte en les
tarifes d’allotjament ja sigui pernocta +
esmorzar, MP o PC. També s’aplicara un 5%
de descompte en el servei de restaurant.

Cal que informin que són participants o familiars de participants dels Cts. de Catalunya.
Podeu consultar la seva web així com les seves instal·lacions, restauració i preus en el seguent enllaç:
https://laclosa.cat/
I podeu contactar amb ells per a fer reserves a eduard@laclosa.cat o al telèfon 93 825 70 16
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SESSIÓ INICIACIÓ (cursa 4h)
Es planteja fer una sessió d'iniciació a les curses d'orientació i a les rogaines. Aquesta tindrà lloc el
mateix dia en el centre de competició durant el matí previ a la cursa. Està enfocada a tots aquells que
vinguin a fer la seva primera rogaine, o que n’hagin corregut alguna i vulguin aprendre’n una mica
més.
També està enfocada a totes aquelles persones, grups d’amics o famílies que de costum practiquen
senderisme i muntanya amb el seus centres excursionistes i es vulguin iniciar en el món de les curses
d’orientació.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ
Es seguira el reglament oficial de la FCOC per a les copes catalanes de Rogaine publicat a la seva web i
actualitzat del 2020. Link Reglament
Per a qualsevol reclamació hi haurà fulls de reclamació en el mateix centre de competició a disposició
dels esportistes.

● JURAT TÈCNIC
*Pendent de publicar en proxims butlletins
Només hi ha jurat tècnic per a la cursa de 8h, Campionat de Catalunya i lliga Iberorogaine
Membre de l’Organització (veu però NO vot): Roger Virgili
Jurat tècnic (veu i vot): a definir

ORGANITZACIÓ
Directors de Cursa: Roger Virgili i Marc Serrallonga
Cartògraf (2019): Santi Guillen
● Actualització i ampliació mapa: Roger Virgili i Marc Serrallonga
Traçadors: Roger Virgili i Marc Serrallonga
Sportident master: Guillem Serrallonga
● Tècnics sportident i xarxes: Toni Serrallonga i Oriol Serrallonga
Equip de camp (fiteros): Roger, Marc, Oriol, Toni, Clara i Mar Serrallonga, Santi Guillen, Dani Jiménez
Secretaria: Assumpta Arques i Maida Serrallonga
Responsable Material: Rosa Caselles
Responsable XXSS i butlletins: Roger i Clara Virgili
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CONTACTE
Per a qualsevol dubte i/o pregunta de qualsevol àmbit de la rogaine i el campionat de catalunya podeu
contactar a info@grionsorientacio.cat
Per a incidències específiques sportident com poden ser: canvis sportident, baixes d'integrants d’un
equip per a qualsevol raó, errors detectats en el llistat d’inscrits, etc. contacteu en el correu
info@grionsorientacio.cat

AGRAÏMENTS
A l’ajuntament de Castellar de n’Hug per fer-nos ho tot tan fàcil!

