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ROGAINA DEL REBOST  

La Rogaina del Rebost és una competició de 6 hores que tindrà lloc als terrenys alpins de 
l’estació d’esquí de La Molina i zones del voltant. El centre de competició s' instal·larà al 
costat de les oficines centrals de La Molina. L’accés se senyalitzarà des de l’estació de tren 
de La Molina i des del Coll de Toses. 

El terreny on es desenvoluparà la cursa és de tipus alpí, amb prats i boscos 
majoritàriament penetrables amb detalls de relleu i roques que facilitaran un recorregut 
tècnic. La diferència de cotes entre el punt més alt i més baix és d’uns 900 metres pel que 
caldrà triar un bon recorregut si no es vol acumular gaire desnivell. 

La cartografia tindrà un nivell de detall superior al que estem acostumats en mapes de 
Rogaining ja que la base són uns mapes on s’havien organitzat curses d’orientació a nivell 
internacional. Aquest treball de camp ha estat revisat i redibuixat entre maig i juliol de 
2011. El mapa ocupa una superfície de 25 Km2 i serà imprès en material irrompible i 
resistent a l'aigua a escala 1:20.000 format DinA3. 

 

MARCATGE I FITES 

El cronometratge serà amb el sistema SportIdent.  
Cada corredor portarà lligat al canell un xip personal i intransferible precintat durant tota 
la prova. Cada membre de l’Equip ha de portar el seu xip Sportident individual.  
 
S’han instal·lat 45 fites sobre el terreny.  
 
Cal que vigileu quants controls podeu enregistrar el model del vostre xip Sportident 
segons sigui: Si-6, Si-9, Si-8 o Si-5. Si teniu dubte o voleu mes informació podeu 
consultar-ho a: 
http://www.sportident.com/likecms.php?site=home.html&dir=&sisess=krmhmk4n6t51
ekk5k2gt9brp36&function=set_lang&lang=sp 
 

Si no teniu xip Sportident no oblideu llogar-lo al moment de fer la inscripció. També 
podeu  comprar-lo si hi ha disponibilitat. 
 
El valor de cada fita correspon a les desenes del codi de la fita, es a dir, la fita 35, val 3 
punts, la fita 72, en val 7 punts i així successivament. 

 

PREVISIÓ METEOROLÒGICA 

Encara que la prova es desenvolupi en dates propers a l’estiu recordeu que estem en zona 
d’alta muntanya entre 1.400 i 2.300 metres, pel que es recomanat ser prudents i preveure 
roba de pluja i d’abric així com consultar la previsió meteorològica. 

 http://www.meteo.cat/servmet/index.html 

 http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/comunidades?k=cat&w=&o=pais 

http://www.sportident.com/likecms.php?site=home.html&dir=&sisess=krmhmk4n6t51ekk5k2gt9brp36&function=set_lang&lang=sp
http://www.sportident.com/likecms.php?site=home.html&dir=&sisess=krmhmk4n6t51ekk5k2gt9brp36&function=set_lang&lang=sp
http://www.meteo.cat/servmet/index.html
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/comunidades?k=cat&w=&o=pais
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PROGRAMA  

DISSABTE 16 DE JUNY DE 2012 

09:00 Recollida de dorsals 
10:15 Revisió de material i Sportident 
10:40 Briefing 
10:45 Distribució de mapes 
11:00 Sortida de totes les categories 
14:00 Arribada de la cursa popular 
17:00 Arribada de la resta de categories 
17:30 Tancament Arribada 
17:35 Dinar (cal portar plat, got i cobert) 

18:00 Repartiment de premis  

Al centre de competició hi ha dutxes i és el punt on es farà el dinar de cloenda de la 
prova. 

SEGURETAT 

No hi ha animals perillosos però si algun senglar, isard o cérvol. En algunes zones el 
sotabosc té moltes branques trencades i arbres caiguts. Hi ha zones amb força pendent 
que cal evitar. Hi haurà una ambulància per emergències mentre duri la prova que estarà 
situada al Centre de Competició. Tots els participants son responsables de la seva pròpia 
seguretat.  

Els inscrits no federats hauran de contractar una llicència de dia. 

MATERIAL OBLIGATORI 

Per corredor: Sportident lligat al canell amb el precinte facilitat per l’organització, 
rellotge, manta de supervivència, jaqueta tallavents, xiulet, brúixola, 1 litre d’aigua, 
barretes energètiques o similar i frontal amb les piles carregades. 

Per equip:  farmaciola d’emergència, i telèfon mòbil. 

MATERIAL PROHIBIT 

GPS, Altímetre, Podòmetre. 

SEREM MOLT ESTRICTES EN LA REVISIÓ DEL MATERIAL I EN NO DEIXAR 
CÒRRER AMB MATERIAL PROHIBIT. 

CATEGORIES, INSCRIPCIONS I QUOTES 

Hi haurà les següents categories:  
 
JJ:     Menors de 19 anys.  
HS, DS, XS:  Categories Sènior. Homes, dones i mixta. Categoria oberta de edat. 
HV, DV, XV: Veterans. Tots els membres de l’equip amb més de 40 anys.  
JV:    Júnior/Veterans/es. Un membre menor de 19 anys i l’altre major de 40 anys. 

SV:    Súper Veterans/es. Tots els membres de l’equip de més de 55 anys. 
POP:   Popular. 3 Hores de durada, de les 11:00 a les 14:00 
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L'últim dia d’inscripcions sense recàrrec serà el 11 de juny de 2012  
Inscripcions amb recàrrec el mateix dia de la cursa. 
 
 
QUOTES 20€/persona, 5 € mes si hi ha recàrrec. 
ASSEGURANÇA:  7€/persona els no federats. No necessària pels federats FCOC, FEDO ó FEEC C, D i E 

LLOGUER: Pinça Sportident: 6€/persona. 
 
Quotes d' inscripció: 
http://www.documents.orientacio.org/llicencies_quotes/2012_FCOC_inscripcions.pdf 
 

Per a fer la inscripció cal omplir el següent formulari:   FORMULARI 
Llista d' inscrits: INSCRITS 
 

Compte de "La Caixa" on fer el pagament: 2100 3011 30 2200310986 
 
 

ALLOTJAMENT 

L 'alberg Mare de Deu de les Neus de La Molina ofereix un preu especial als participants: 

 6,65€ Sopar   

 17,15€  Dormir / Esmorzar 
Podeu trobar la informació a: http://www.xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=8 
Tel. 972 892 012 
 

REGLAMENT 

La competició es regirà pel reglament de la Federació Internacional de Rogaining: IOF, i 
pel Reglament de Rogaining de la Federació de Curses d’Orientació de Catalunya: FCOC 
amb les seves especificacions corresponents a l'any 2012.  

1.  Els membres d’un mateix equip han de romandre junts en tot moment i durant 
tota la prova. 

2. La rogaining tindrà 45 controls. El mapa serà imprès en mida Din A3, l’escala 
serà 1:20.000 i l’equidistància serà de 10 metres. 

3. Les fites tenen una puntuació diferent (entre 3 i 9 punts), segons la seva ubicació i 
la dificultat física i tècnica. 

4.  El valor de la fita coincideix amb les desenes del seu codi. Ex: la 45 val 4 punts i 
la 82 val 8 punts. 

5. El marcatge Sportident de 63/40 fites només es pot fer amb una pinça SI6 o una 
SI9, si teniu una de les altres (SI5 o SI8), no podreu enregistrar totes les 63/40 
fites. 

6. El sportident es fixa al canell amb un precinte. Si algun participant perd o trenca 
el precinte tot l'equip queda desqualificat. 

7. Si dos o mes equips empaten en punts, guanyarà qui ho hagi fet en menys temps. 
8. Penalitzacions per retard: Fins 5 min: 5 Pts. - Fins 10 min: 10 Pts. - Fins 15 min: 

20 Pts. - Fins 20 min: 30 Pts. - Fins 25 min: 40 Pts. - Fins 30 min: 50 Pts. - Més 
30 min: Desqualificat. 

9. El mal temps no serà un obstacle per la realització de la prova, si bé l'organització 
podrà modificar-la o suspendre-la per motius de seguretat dels participants. 

10. Els participants de 16 i 17 anys hauran de formar equip amb algú més gran de 18 
anys. 

11. Els Equips no podran rebre ajuda externa, ni d'altres equips. Excepte en cas 
d'accident o força major. 

12. Els participants han de llegir i acceptar el reglament de competició. 

http://www.documents.orientacio.org/llicencies_quotes/2012_FCOC_inscripcions.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFB6WTkwRm9JcXNsZC1hdTMxa2JzekE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnxmiO4W1LWadFB6WTkwRm9JcXNsZC1hdTMxa2JzekE#gid=0
http://www.xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=8
http://www.documents.orientacio.org/documents/com003_reglament_rogaines.pdf
http://www.documents.orientacio.org/documents/com004_especificacions_rogaines.pdf
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RESULTATS 

Els resultats, totals i parcials, seran penjats al web del Club d'Orientació Catalunya. 
www.clubcoc.cat 

PREMIS 

Hi haurà premi pels 3 primers classificats de cada categoria. 

 

file:///C:/Users/Alsius%20Serra/Downloads/www.clubcoc.cat

