
CURSES D’ORIENTACIÓ A  EL BRUC  3 de febrer de 2013 
CAMPIONAT ESCOLAR DE L’ANOIA i 1ª PROVA DE LA COPA CATALANA DE LA FCOC  

 
 

 
 
 
INFORMACIÓ GENERAL 

 

PROGRAMA 

 

3 DE FEBRER DE 2013 

Cursa de llarga distància a El Bruc (Anoia) 

09:00  Obertura centre de competició 
10:00 Primeres sortides 
13:00 Tancament meta 
13:30 Entrega de premis 
 
 

 
Inscripcions  

Totes les inscripcions es tramitaran a través del web de la Federació de curses d'Orientació 
de Catalunya (FCOC)  http://www.orientacio.cat excepte aquelles pertanyents al Campionat 
Escolar de l'Anoia. El termini d'inscripcions sense recàrrec finalitzarà el dimarts, 29 de gener. 

Les inscripcions no es consideraran fermes fins que no es realitzi el pagament mitjançant 
transferència al compte corrent del Club Orientació Catalunya 2100-3011-30-2200310986 (La 
Caixa), tot indicant el codi proporcionat en fer la inscripció per la web.  
És important portar el resguard del pagament o bé portar-lo el dia de la cursa. Els pagaments 
formalitzats més tard del dimarts 29 de gener també es consideraran inscripcions fora de 
termini i hauran d’abonar el recàrrec. 

 

http://copa.orientacio.org/
file:///C:/Users/Alsius%20Serra/Documents/Lluís/COC/El%20Bruc%202013/www.orientacio.cat


QUOTES 
INSCRIPCIONS 

(Cursa a El Bruc) 

FEDERATS 
NO  FEDERATS 

Llicència temporal inclosa 

Fins dimarts 
29/01 

A partir de 
dimecres 30/01 

Fins dimarts 
29/01 

A partir de 
dimecres 30/01 

HD20, HD21E, HD21A, 
HD21B, HD35, HD40, HD45, 

HD50 
10 € 15 € 17 € 22 € 

HD12, HD14, HD16, HD18 4 € 9 € 8 € 13 € 

INICIACIO ADULTS 5 € 7 € 10 € 12 € 

HD10, INICIACIO NENS, 
ENCINTAT 

2 € 4 € 5 € 7 € 

 

La cursa es desenvolupa amb marcatge Sportident. Per les categories de promoció, el xip es 
deixa a canvi d'una fiança de 10€ o bé document d'identitat. Per les categories oficials es pot 
llogar o comprar. 

 

 

LLOGUER SPORTIDENT 

Categoria Preu Fiança 

Oficial 6 € 10 € 

Promoció - 10 € 

 

VENDA SPORTIDENT 

Model puça Preu Renove-O 

SI-5 20.50 € - 

SI-8 36 € 20 € 

SI-9 46 € 30 € 

SI-6 67 € 50 € 

 

Xip Sportident Pla Renove-O : descompte de 15 € sobre l’ import total de la puça nova al 
donar la puça vella a canvi. Més informació tècnica de cadascun dels models a 
http://www.sportident.com 

Inscripcions obertes el mateix dia de la cursa directament al centre de competició (pagament 
en efectiu i subjectes a la disponibilitat de mapes).  
Per a qualsevol consulta sobre les inscripcions us podeu adreçar via correu electrònic a 
club@clubcoc.cat. No s'acceptaran inscripcions per correu electrònic. Per dubtes o 
incidències: club@clubcoc.cat o al telèfon 672 450 126 
 
 

Llicència 

Tots els competidors hauran d'estar federats per la FCOC o per una altra federació de la IOF 
en qualsevol de les seves modalitats. 
Els federats FEEC amb modalitats C, D o E - i que no siguin federats FCOC – estan exempts de 
tramitar la llicència temporal (assegurança limitada a les prestacions en competicions de 

http://www.sportident.com/


l'asseguradora de la FEEC) podent córrer a qualsevol categoria excepte HD Elite i en cap cas 
puntuaran en els rànquings de la FCOC. Hauran de presentar la seva llicència el dia de la 
cursa, sinó se'ls tramitarà i cobrarà una llicència temporal. 
Els qui no disposin de llicència federativa de la temporada hauran de comprar una llicència 
temporal per poder participar en la competició a qualsevol categoria excepte HD Elite i en 
cap cas puntuaran en els rànquings de la FCOC. Aquesta llicència temporal inclou 
assegurança mèdica esportiva. 

 
Accés 

Per facilitar l'accés a la zona de competició, l'organització situarà senyalitzacions des de la 
sortida 570 i 572 de l’autovia A-2 Barcelona - Lleida fins a la zona de competició del Bruc.   

 
 
 
Aparcament 
 
Caldrà fer-ho seguint les instruccions dels organitzadors. Hi haurà dues àrees d'aparcament: 
una a la zona nord i l'altre a la zona sud del poble. També hi haurà un petit aparcament mes 
a prop del centre de competició però de poca capacitat . En última instància es podrà aparcar 
pels carrers del poble un cop omplert els pàrquings.  

 

 

 
 

 



Centre de competició 

El centre de competició estarà situat a les escoles de primària al centre del poble. Podeu 
trobar un mapa d'accés en aquesta pàgina web. 

 

Cada corredor tindrà un pitrall que l'haurà d'utilitzar obligatòriament. Els pitralls estaran 
penjats d'un cordill al costat de la taula d'inscripcions. Els dorsals que no hi siguin, els haureu 
de recollir a la taula d'inscripcions. Els pitralls hauran d'anar col·locats, de manera ben 
visible, al pit del corredor. Si us plau, subjecteu-lo amb agulles imperdibles per no perdre'l a 
la muntanya. 

Els pitralls es donaran sense imperdibles, per la qual cosa cada corredor se'ls haurà de 
portar. 

 
Serveis 

El dia de la cursa, tots els participants podran gaudir dels següents serveis, situats tots 
al mateix centre de competició o prop d’ell. 

 Avituallament: 

Líquid i sòlid després de la cursa. 

 Primers auxilis 

Hi haurà una ambulància al centre de competició. 

 Guarderia 

Una guarderia a disposició dels pares que corren, des de 30 minuts abans de les primeres 
sortides. Si us plau, no deixeu les criatures més estona del necessari. 

 Lavabos 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=211751348340411745302.0004ce2ae2a1557aa52f0&msa=0&ll=41.582082,1.780418&spn=0.006862,0.016512&iwloc=0004d3a767e11cbb21c05
https://maps.google.com/maps/ms?msid=211751348340411745302.0004ce2ae2a1557aa52f0&msa=0&ll=41.582082,1.780418&spn=0.006862,0.016512&iwloc=0004d3a767e11cbb21c05


 
Es podran utilitzar els lavabos de l'escola. 
 

 Reciclatge de residus 
 
El bosc és un espai que hem de preservar. Gràcies per la vostra ajuda per a reciclar tots els 
residus generats per la cursa.  
Està totalment prohibit emportar-se ampolles fora del punt d’avituallament. Serà considerat 
motiu de desqualificació. 

 

Zona de sortides  

L'itinerari fins a la zona de sortida estarà marcat amb cintes a poca distancia del centre de 
competició, 5 minuts caminant i 20 metres de desnivell. Les categories de promoció (NIN, 
NIA i HD10) tindran una sortida particular amb fita de sortida a la mateixa zona 
Els detalls del procediment de sortida els podeu trobar a la informació tècnica. 
 
 
 
Categories 
 
Les clàssiques de Copa Catalana: 
 

 DH10 

 DH12 

 DH14 

 DH16 

 DH18 

 DH20 

 DH21A 

 DH21B 

 DH21E 

 DH35 

 DH40 

 DH45 

 DH50 

 Escolars 

 Iniciació adults 

 Iniciació nens 

 Encintat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓ TÈCNICA 

 

Cursa 

La cursa serà de llarga distància.  
S'utilitzarà el sistema de cronometratge i gestió electrònica dels resultats Sportident per tant 
serà obligatori l'ús de la pinça electrònica. Els corredors que no en tinguin l'hauran de llogar 
(gratuïta per a les categories encintat, no iniciats nens i adults). 
  
Tots els mapes s’entregaran al final de la cursa i es tornaran a un representant de cada club 
després de la darrera sortida. 
Al centre de competició hi haurà avituallament líquid i sòlid per tots els corredors.  
En cas d'abandó o retirada és obligatori passar per l' arribada. 
Prohibit córrer amb animals de companyia. 
 

Categories i traçats 

Categoria 
Distància 

(km) 
Desnivell (m) Fites Escala 

IniAdults 4.07 135 11 1:10000 

IniNens 2.45 60 8 1:7.500 

H10 2.45 60 8 1:7.500 

D10 2.45 60 8 1:7.500 

H12 2.39 70 8 1:7.500 

D12 2.39 70 8 1:7.500 

H14 3.45 140 9 1:10000 

D14 2.39 70 8 1:10000 

H16 3.83 170 8 1:10000 

D16 3.45 140 9 1:10000 

H18 5.61 200 12 1:10000 

D18 3.83 170 8 1:10000 

H20 8.08 290 21 1:15000 



D20 5.41 200 12 1:15000 

H21A 8.08 290 21 1:10000 

D21A 5.41 200 12 1:10000 

H21B 5.41 200 12 1:10000 

D21B 4.49 180 10 1:10000 

H35 8.29 300 21 1:10000 

D35 6.92 230 15 1:10000 

H40 6.92 230 15 1:10000 

D40 3.83 170 8 1:10000 

H45 5.61 200 12 1:10000 

D45 4.49 180 10 1:10000 

H50 4.49 180 10 1:10000 

D50 3.45 140 9 1:10000 

H21E 9.65 390 23 1:15000 

D21E  8.29  300  21 1:15000 

 
 
Sortides  
 
Les hores de sortida es publicaran al web http://www.clubcoc.cat l'últim divendres abans de 

la cursa. Des del centre de competició fins a la zona de sortides hi ha 5 minuts 
caminant i 20 metres de desnivell.  El procediment de sortides serà l'habitual: 
 
Minut - 4: Control de pitrall 
Minut - 3: Netejar i comprovar pinça. 
Minut - 2: Recollir la descripció de controls. 
Minut - 1: Situar-se  al davant de la caixa de mapes i esperar el moment de la seva sortida. 
 Minut   0: Senyal acústic, recollir mapa i sortida. 
 
 
 
 
 

http://www.clubcoc.cat/


Mapa 

Mapa cartografiat per Serguei Simakin (novembre- desembre 2012). 
Escala 1:7500 i 1:10000 per totes les categories llevat d'HD21E i HD20 que serà de 1:15000. 
 
Hi ha camps de conreu, fruita i amb herba alta amb el que s'ha de ser respectuós. 
 
En alguna part del mapa hi ha molts forats: compte! 
 
Últim dia de caça de ploma de la temporada. 
 
Camins oberts al trànsit i per tant cal vigilar quan es creua malgrat que el volum de trànsit és 
escàs. 
 
 
 
 
 

Extractes del mapa 

                
 

 

Fotos del terreny 

 

 

  
  



 

  

 

Classificacions i resultats 

Els resultats del dia es publicaran a les "tablilles"  instal·lades  per la ocasió al centre de 
competició. També és podrà fer la consulta on-line amb el telèfon mòbil al següent enllaç: 
 
http://www.clubcoc.cat/si/bruc/res.html 
 

 

 

 

Organització 

A càrrec del COC, Club d'Orientació Catalunya, Ajuntament del Bruc i Consell Esportiu de 
l'Anoia. 
 

                                          
 
 
 
Direcció de cursa: Lluís Alsius / Antoni Soler 
Direcció tècnica: Carles Loré 
Traçadors : Roger Soler / Gerard Serrallonga / Marçal Serrallonga 
Controlador FCOC:  Jaume Alarcon 
Jurat tècnic club organizador: Rose Kowalski i Lleí Viles 
S’aplicaran els reglaments de la FCOC 

http://www.clubcoc.cat/si/bruc/res.html


 

Col·laboracions: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


