Campionat de Catalunya de Rogaine BTT

Informació general
Data: 12 d’octubre 2022
Lloc: Vidreres, La Selva, Girona
Organitza: Goxtreme
Centre de competició: Carrer Marinada, al costat del Pavelló Municipal de Vidreres.
Participació: Categories oficials i populars.
Puntuable: Campionat de Catalunya i Copa Catalana per a les categories oficials.

Programa
10:00h Obertura de centre de competició.
12:00h Explicació pels debutants.
12.15h Entrada parc tancat i lliurament de mapes per fer l’estratègia.
12:30h Sortida en massa de tots el participants
14.00h Arribada participants 1,5h.
14:30h Arribada participants 2h.
15:30h Arribada participants 3h.
16.00h Tancament arribada i lliurament de premis.

Localització
El centre de competició estarà situat a l’esplanada del carrer marinada al costat del Pavelló Municipal de
Vidreres

41°47'10.26"N

2°46'36.44"E

Serveis
•
•
•
•

Ambulància.
Avituallament final.
WCs i dutxes al pavelló.
Neteja bicicletes.

Categories
CATEGORIES OFICIALS (Individuals).:
•
•
•
•
•
•
•

Homes/Dones Elit A: categoria absoluta. Categoria oberta. 3h
Homes/Dones Sènior. Per sèniors de primer any o sense gaire pràctica de MTB. Categoria oberta. 3h
Homes/Dones veterans A (H/D-40): persones competidores nascudes l’any 1982 i abans. 3h
Homes/Dones veterans B (H/D-50): persones competidores nascudes l’any 1972 i abans. 3h pels
homes / 2h per les dones
Homes/Dones júnior (H/D-20): persones competidores nascudes entre el 2005 i el 2001, ambdós
inclosos. 2h
Homes/Dones cadet (H/D-16): persones competidores nascudes 2006-2009. 1’5h
Homes/Dones infantil (H/D-12): persones competidores nascudes 2010 i posterior. 1’5h

CATEGORIES NO OFICIALS: Es poden fer individual o en grups (recomanable entre 2-5 participants)
•
•
•

Iniciació adults: Llarg 3h / Curt 2h
Iniciació nens: 1’5h
E-bike: Llarg 3h / Curt 2h

Informació tècnica
El terreny
Vidreres, és un municipi de la plana de la Selva. El terreny on es desenvoluparà la cursa inclou parts entre
conreus i boscos. La zona nord-est és més planera amb molts conreus, mentre que la zona sud i est hi ha més
desnivell. Un entorn amb una xarxa de camins i senders ideal per a la pràctica de la MTBO, orientació en
bicicleta de muntanya.
El terreny de mapa combina zones amb desnivells i zones planes. Cal tenir en compte que hi ha senders amb
pendents pronunciades.
Recordeu ser sempre respectuosos amb les propietats privades, representades amb el color verd característic
i les zones prohibides amb la trama fúcsia.
420.004
Àrea privada

420.004
Àrea prohibida

El mapa
Vidreres-Caulès. Mapa estrenat el 2012 per una prova de Liga Española de MTBO i utilitzat en diferents
edicions de la Copa Catalana. Actualment refet de nou i cartografiat per a la pràctica de la MTBO amb la
ISMTBOM2022 amb una petita ampliació. Combina zones urbanes, semi-urbanes, zones de conreu i part de la
serra de Caulés, més desnivellada.
Escala 1:15.000 i equidistància 10 m
Cartografiat a l’estiu 2022 per Joan Ramon Fornaguera
Impressió i tamany del mapa SRA3 (45x32cm). Paper waterproof.

La cartografia d’un mapa de MTBO reflecteix la ciclabilitat dels camins, corriols i zones ciclables.

La simbologia utilitzada per representar carreteres, camins i corriols a la MTBO és la següent:

Les carreteres prohibides estaran marcades amb un ratllat (símbol IOF 716.0 i 711.1) i hi ha 2 passos
obligatoris: El de més a l’oest és un pas superior per un pont i el del més a l’est és inferior. Ambdós creuen
l’autovia que junt amb la carretera de Vidreres a Lloret a l’oest del mapa són de circulació prohibida. El no
compliment d’aquestes prohibicions i obligatorietats són motiu de desqualificació

Ruta prohibida

Pas prohibit

Obstacle

Punt de pas obligatori

Notes del cartògraf
Prova pensada per aprofitar un mapa amb una xarxa de més de 300 quilòmetres de vies amb diferent
ciclabilitat que faran gaudir a tots els participants. El 80% són vies de molt bona o bona ciclabilitat, però també
trobareu alguns trams i senders més bruts i/o trencats on caldrà tenir cura, a més d’una tècnica acurada amb
la conducció de la bicicleta, fins i tot, baixar de la bicicleta si és necessari. L’estratègia serà cabdal per escollir
els controls que us puguin obtenir la màxima puntuació. Està dissenyat perquè no es puguin fer tots i s’haurà
d’escollir.

Campionat de Catalunya de Rogaine amb MTBO i prova
popular
El Rogaine MTBO és un esport de navegació per corriols camins i pistes en el que els participants han de
desplaçar-se amb bicicleta, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima puntuació passant pels controls en
un temps màxim i un ordre lliure. El mapa específic de MTBO és el mateix per a totes les categories i té
indicats tots els controls, en total 37. No hi ha recorreguts establerts, cada equip i/o participant decideix
l’ordre de pas pels controls. Els controls poden tenir una puntuació diferent (entre 3 i 9 punts), segons la
dificultat física i tècnica. La puntuació estarà indicada amb el primer dígit de la numeració del control.
Guanya l’equip i/o participant que aconsegueix més punts en un màxim de temps establert.
Passar-se del temps comporta penalització per cada fracció de retard. La penalització per retard sobre
l’horari de tancament serà la següent:
Fins 00:04:59 – 5 punts
de 00:05:00 a 00:09:59 – 10 punts
de 00:10:00 a 00:14:59 –20 punts
de 00:15:00 a 00:19:59 – 30 punts
de 00:20:00 a 00:24:59 – 40 punts
de 00:25:00 a 00:29:59 – 50 punts

més de 00:30:00 – desqualificació.
La prova:
Una vegada es lliurin els mapes, els participants disposaran de 15 minuts abans de la sortida per planificar les
seves estratègies. Els participants han de respectar les propietats públiques i privades. Està prohibit utilitzar
qualsevol mitja de transport motoritzat així com circular amb la bicicleta fora de la xarxa de camins, senders i
passos marcats. Per a les categories d’equip els membres de l’equip han de mantenir-se agrupats, separats
com a màxim 20 metres de distància entre si. Per obtenir la puntuació, en les categories equips, tots els
membres de l’equip han de passar junts per cada control i validar el seu pas a les bases de control. El
participant és l’únic responsable de validar correctament el seu pas per un control, mitjançant la comprovació
del funcionament del dispositiu sonor i visual de la base. Aquelles que perdin la seva targeta de control o
trenquin el sistema de fixació inviolable seran desqualificats implicant també la desqualificació de l’equip
sencer. En cas d’empat a punts, guanya la puntuació amb menor temps. El mal temps no serà un obstacle per
a la realització de la prova, encara que l’organització la podrà modificar o suspendre de forma parcial o total els
controls per la seguretat dels participants. Els participants no podran rebre ajuda externa, ni de la resta de
participants o participants d’altres equips, exceptuant els casos de lesió o perill manifest.

Informacions importants:

-

-

Està completament prohibit circular pels camps de cultiu i els seus límits, excepte per les zones
dibuixades de color taronja, símbol 839.002. S'ha utilitzat el taronja ciclable en camins temporals agrícoles
circumdant perimetralment algun cultiu, per connectar camins propers i per camins que s'han perdut i no
són evidents.
Està completament prohibit circular per les zones privades i prohibides, perfectament indicades en el
mapa, així com per fora de tota la xarxa de camins.
S'ha fet servir el símbol 711.000 per a indicar les carreteres per les que està prohibit circular i la ratlleta
fúcsia com es veu en la foto (part inferior dreta) per indicar quan hi ha un obstacle en el camí.

Exemple de carretera ratllada per on està prohibit circular, de traç taronja al límit de cultiu per on està
permès circular i de la ratlleta fúcsia per indicar un obstacle en el camí.

-

Circuleu per la dreta, sempre que sigui possible per evitar xocs frontals.
Cediu el pas sempre que sigui necessari.
Recordeu que el trànsit està obert, per tant, compte durant la circulació.

Material
Material obligatori:
•
•
•

Casc homologat.
Bicicleta de muntanya.
Aigua mínim 1l.

Material recomanat:
•
•
•
•
•

Mòbil.
Portamapes.
Eines per reparar possibles avaries, càmera de recanvi.
Guants.
Bolígraf i/o fluorescent per marcar el recorregut.

El portamapes
•

El portamapes, tot i no ser un material obligatòria, facilita molt l’activitat. Es tracta d’un suport pel mapa
que s’ubica al manillar. Serveix per portar el mapa sempre a la vista i tenir les mans lliures per poder
pilotar la bicicleta, si a sobre és giratori millor, perquè ajuda a la navegació i orientació terreny-mapa.

•

Aquí teniu un enllaç molt didàctic sobre el portamapes: http://btt-o.blogspot.com/p/el-portamapes.html

•

En podeu trobar des de 5 euros a models molt cars. No cal que el compreu, podeu fer-lo vosaltres
mateixos amb un cartó que farà de suport, unes brides per lligar-lo i unes pinces o imant per fixar el
mapa al cartó. Per facilitar-vos més la vostra participació, Go-xtrem disposarà del material bàsic
perquè us el munteu el mateix dia de la cursa allà mateix (Plataforma de cartró, 2 brides i 4
pinces de roba), per iniciar-vos en aquesta disciplina esportiva.

•

Si no, el Youtube està ple de videos de com fer-ho

Cronometratge
El cronometratge se farà amb el sistema SportIdent (SI). Totes las categories participaran obligatòriament amb
aquest sistema. Qui no tingui targeta SI, la podrà llogar en el moment d’inscriure. Els preus de lloguer
els marca la federació i són de 5 €, excepte per a les categories d’iniciació que se’ls deixarà de forma
gratuïta. En tots els casos serà necessari deixar un DNI de fiança.

Inscripcions
Les inscripcions i pagaments es tramitaran a través del web de la Federació de Curses d’Orientació de
Catalunya (FCOC) orientacio.cat. Per dubtes i/o aclariments: info@grionsorientacio.cat o tel. 606260260.
El termini per fer les inscripcions anticipades serà diumenge 9 d’octubre a les 12 de la nit.
Es podran fer inscripcions el mateix dia de la cursa. Aquestes tindran un recàrrec de 5 euros i estaran limitades
a la disponibilitat de mapes.
Els no federats FCOC o FEDO hauran de treure’s una llicència temporal, el cost és de 5€.
Important: Els participants federats de la Federació Catalana de Ciclisme, tenen la mateixa quota
d’inscripció, però no poden optar al Campionat de Catalunya però si a la classificació de la prova.

Quotes
H/D Èlit-HVA i B
Júnior-Cadets i
infantils
Iniciació adults
(mecànica o
elèctrica)
Iniciació infantil

Fins diumenge 9 d’octubre
Federats FEDO,
No federats
FCOC i
FCCiclisme
11€
16€
4€
5,5€

Mateix dia fins esgotar mapes
Federats FEDO,
No federats
FCOC i
FCCiclisme
16€
21€
9€
10,5€

4€

9€

9€

14€

4€

5,5€

9€

10,5€

Reglament
Especificacions competició 2022 MTBO
RECLAMACIONS I PENALITZACIONS Qualsevol reclamació sobre aspectes de la cursa, cal fer-la
primerament per escrit abans de la proclamació dels guanyadors.
Motius de desqualificació o penalització: 1. Si un component de l’equip es retira, tot l’equip queda eliminat. La
resta pot seguir en la prova, però fora de competició. 2. No dur algun element del material obligatori. 3.
Abandonar part de l’equipament o llençar deixalles durant la cursa. 4. Utilitzar material prohibit: GPS, altímetre.
Ajudes diferents del mapa i la brúixola. 5. No prestar auxili a altre equip que demani ajuda. 6. Tenir una actitud
negativa o poc respectuosa, cap a la naturalesa, les propietats privades, la resta d’equips, o els membres de
l’organització.
ALTRES: Aquestes regles i qualsevol altra regulació addicional seran vinculants per a tots els participants,
representants d’equips i altres persones vinculades amb l’organització o que estiguin en contacte amb els
participants. El joc net esportiu serà el principi rector per a la interpretació d’aquestes regles, tant per part de
competidors com de l’organització.
JOC NET
Totes les persones que participin en una prova de MTBO s’hauran de comportar amb esportivitat i honestedat.
Hauran de demostrar una actitud esportiva i un esperit amistós. Els participants hauran de mostrar respecte
vers la resta de participants, vers les persones representants de l’organització, vers el personal dels medis de
comunicació, vers el públic i vers els habitants de la zona de competició. Sobre el terreny, les persones
competidores hauran de ser tan silencioses com sigui possible. Excepte en cas d’accident, està prohibit rebre
assistència d’altres participants o proporcionar assistència a d’altres persones durant la competició. Ajudar
participants lesionats és obligatori. El dopatge està prohibit. Les Regles Antidopatge del CSE han de ser
tingudes en consideració. El comitè de competició o l’organització podran excloure de la competició qualsevol
persona que estigui tan familiaritzada amb el terreny o el mapa que aquest fet li suposi un avantatge sobre la
resta de persones competidores. Les persones representats d’equips, participants, els representants dels
mitjans de comunicació i el públic en general s’hauran de quedar a les zones assignades per l’organització. Un
cop hagi creuat la línia d’arribada, un participant no podrà tornar a entrar al terreny de competició sense
l’autorització de l’organització. Qualsevol participant que es vulgui retirar ho haurà de comunicar
immediatament a la zona d’arribada, lliurar el seu mapa i descarregar la seva targeta de control. Aquesta
persona retirada no podrà influir en la competició de cap manera ni ajudar d’altres competidors. Qualsevol
participant que infringeixi una regla o que es beneficiï de la infracció d’una regla serà desqualificada. Totes
aquelles persones no competidores que infringeixin una regla podran rebre accions disciplinàries.
L’organització haurà d’invalidar la competició si en algun moment es produeixen circumstàncies que fan que la
competició resulti antiesportiva o perillosa als participants.

Fotos del terreny

Mapa Antic

