CLUB D'ORIENTACIÓ CATALUNYA

2 DE JUNY DE 2013

RO G AIN E D EL R E BO S T
S A N T UA R I D E FA L G A R S
LA POBLA DE LILLET

ROGAINE DEL REBOST
La Rogaine del Rebost és una competició de resistència per equips que tindrà lloc als
terrenys montans i subalpins de la serra de Catllaràs, al voltant del Santuari de Falgars.
Tindrà una durada màxima de 6 hores i valdrà per a la Copa Catalana de la Federació de
Curses d'Orientació de Catalunya, i per la lliga O’Pyrene. Paral·lelament s'ha organitzat
també una cursa popular de 3 hores de durada, del mateix estil que la rogaine, i molt adient
per a corredors que s’inicien en aquest tipus de competició (pag. 7). El centre de competició
s'instal·larà al costat mateix del santuari de Falgars i se senyalitzarà degudament des de La
pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola. Al centre de competició hi ha lavabos i és el punt
on es farà un dinar de cloenda de la prova.
El terreny on es desenvoluparà la cursa és de tipus subalpí, 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
Rogaine. Aquest treball de camp ha estat revisat i redibuixat entre març i maig de 2013. El
mapa ocupa una superfície de 25 Km2 i serà imprès en material irrompible i resistent a
l'aigua a escala 1:15.000 format superDinA3.

MARCATGE I FITES
El cronometratge serà amb el sistema SportIdent.
Cada corredor portarà precintat al canell un xip sportident personal i intransferible durant
tota la prova. Cada membre de l’Equip ha de portar el seu xip Sportident individual, en cas
de ruptura del precinte l’equip quedarà desqualificat.
És important saber el model del xip sportident que utilitzeu i quants controls podeu
enregistrar. Podeu conèixer les característiques de cadascun a :
http://www.sportident.com/index.php?option=com_content&view=article&id=349&Item
id=2564&lang=en
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.
S’han instal·lat 45 fites sobre el terreny.

2

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
Encara que la prova es desenvolupi en dates propers a l’estiu recordeu que estem en zona
d’alta muntanya entre 700 i 1.700 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

PROGRAMA

DIUMENGE 2 DE JUNY DE 2013
Rogaine de Rebost (6 hores)
07:30 Recollida de dorsals
08:00 Revisió de material i Sportident, entrada al parc tancat.
08:35 Briefing
08:40 Distribució de mapes
09:00 Sortida

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.

672450126

El telèfon d’emergències serà el :
que caldrà tenir enregistrat i
memoritzat al terminal telefònic que utilitzeu durant la cursa. També estarà imprès al mapa.

MATERIAL OBLIGATORI
Per corredor: Sportident lligat al canell amb el precinte facilitat per l’organització, mapa,
manta de supervivència, jaqueta impermeable, xiulet, brúixola, aigua, menjar o barretes
energètiques.
Per equip: Farmaciola d’emergència i telèfon mòbil precintat (prohibit del tipus
Smartphone).
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MATERIAL PROHIBIT
GPS, Altímetre, Podòmetre.
SEREM MOLT ESTRICTES AMB LA REVISIÓ DEL MATERIAL I NO ES DEIXARÀ
CÒRRER AMB MATERIAL PROHIBIT.

CATEGORIES, INSCRIPCIONS I QUOTES
Hi haurà les següents categories:
JJ:
Menors de 19 anys (Un d'ells ha de tenir 18 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.

INSCRIPCIONS
L'últim dia d’inscripcions sense recàrrec serà el 26 de maig de 2013
Els inscrits sense federar hauran de contractar una llicència temporal.
QUOTES 20€/persona, 5 € més si hi ha recàrrec.
LLICÈNCIA TEMPORAL: 7€/persona.
LLOGUER: Pinça Sportident: 6€/persona.

REGLAMENT
La competició es regirà pel reglament de la Federació Internacional de Rogaining: IRF, i pel
Reglament de Rogaining de la Federació de Curses d’Orientació de Catalunya: FCOC amb
les seves especificacions corresponents a l'any 2013.
1.
2.
3.
4.
5.

Els membres d’un mateix equip han de romandre junts en tot moment i durant tota
la prova.
La rogaina tindrà 45 controls. El mapa serà imprès en mida Din A3, l’escala serà
1:15.000 i l’equidistància serà de 10 metres.
Les fites tenen una puntuació diferent (entre 3 i 9 punts), segons la seva ubicació i la
dificultat física i tècnica.
El valor de la fita coincideix amb les desenes del seu codi. Ex: la 45 val 4 punts i la
82 val 8 punts.
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.
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6. El sportident es fixa al canell amb un precinte, si algun membre de l' equip el trenca,
tot l’equip queda desqualificat.
7. Si dos o mes equips empaten en punts, guanyarà qui ho hagi fet en menys temps.
8. 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.
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.
13. Els participants menors de 16 anys han de formar part d’equips que tinguin algun
component major de 18 anys.

POSSIBLES MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ
Disgregació del grup, és a dir, els equips sempre han de romandre tots junts i no separar-se
més de 20 metres de la resta de l’equip, especialment al marcar el control.
Si un component de l’equip es retira, tot l’equip queda eliminat. La resta pot seguir en la
prova, però fora de competició.
No dur algun element del material obligatori.
Abandonar part de l’equipament o llençar deixalles durant la cursa.
Utilitzar material prohibit: GPS, altímetre, podòmetre. Ajudes diferents del mapa i la
brúixola. Utilitzar calculadora o ordinador per a calcular el millor recorregut.
No prestar auxili a altre equip que demani ajuda.
Tenir una actitud negativa o poc respectuosa, cap a la naturalesa, les propietats privades, la
resta
d’equips, o els membres de l’organització.
Doblegar, tallar o manipular el dorsal.
Trencar el precinte del telèfon mòbil sense causa justificada de força major.

RESULTATS
Els resultats, totals i parcials, seran penjats on-line al web del Club d'Orientació Catalunya a
l'adreça web següent: http://www.clubcoc.cat/si/falgars/res.html
Això serà possible sempre que hi hagi la cobertura telefònica necessària.

PREMIS
Hi haurà premi pels 3 primers classificats de cada categoria.
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A TENIR EN COMPTE
Per dormir:
Al mateix Santuari de Falgars (Centre de competició) hi ha allotjament i restauració amb
preus especials pels participants a la cursa.
http://www.falgars.com/
https://www.facebook.com/HostalruralFalgars

A Sant Julià de Cerdanyola teniu els següents bars on podeu dinar i fer bons esmorzars:
Bar La Marieta
Casa Cal Manel,s/nº
08694 Sant Julià de Cerdanyola
Barcelona
Tel. 661 74 12 93

Bar El Niu
Casa de Roca
08694 Sant Julià de Cerdanyola
Barcelona
Tel. 938 227 090

ABANS DE SORTIR
Informa't del temps.
Els canvis sobtats de temps a la muntanya són freqüents: la tempesta, la boira, la neu i la
calamarsa poden fer que la situació canviï de passar-s'ho bé a passar-s'ho malament.
Porta sempre l'equip i el material suficients.
Tingues en compte que la roba, el calçat i l'alimentació siguin els adequats per a l’activitat.
Tria recorreguts que s’adaptin a les teves possibilitats.
Informa’t abans de sortir de les seves etapes i possibilitats d’abandonament. Porta sempre
amb tu un mapa de la zona.
La farmaciola ha de formar part de la motxilla.
Una simple esgarrinxada pot amargar-te l’excursió.
Mesura les teves forces i la teva capacitat.
Mai no et sobrevaloris. Entrena’t també durant la setmana.
Adapta’t a les possibilitats del més dèbil.
Cada excursionista és responsable d’ell mateix i dels seus companys. Sigues solidari.
Evita sortir sol.
A la muntanya, saber renunciar a temps és una victòria.
“El cim de la muntanya és a la vall.”
En cas d’accident.
Conserva la calma, no et precipitis i demana ajuda (apunta’t els telèfons d’emergència i
rescats).
Recorda:
A la muntanya, la manca de previsió, la ignorància, la inseguretat i la imprudència poden
tenir conseqüències fatals.
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FOTOGRAFIES DE LA ZONA
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C U R S A PO PUL A R DE L
S A N TUA R I DE FA L G A R S
La cursa popular d'orientació per equips tindrà una durada màxima de 3 hores i es farà en
paral·lel a la Rogaine del Rebost. La sortida es donarà des del centre de competició instal·lat
al costat del Santuari de Falgars. El reglament serà el mateix que el de la rogaine adaptat a
una durada màxima de 3 hores.

PROGRAMA
Cursa Popular del Santuari de Falgars
---:--- Recollida de dorsals
11:45 Distribució de mapes
12:00 Sortida
15:30 Tancament Arribada
16:00 Dinar (cal portar plat, got i cobert)
17:00 Repartiment de premis

CATEGORIES, INSCRIPCIONS I QUOTES
Hi haurà les següents categories:
A:
B:
C:

Categories Sènior. Homes, dones i mixta. Categoria oberta de edat.
Veterans. Tots els membres de l’equip amb més de 40 anys.
Menors de 19 anys (Un d'ells ha de tenir mínim 18 anys)

INSCRIPCIONS
L'últim dia d’inscripcions sense recàrrec serà el 26 de maig de 2013
Inscripcions amb recàrrec el mateix dia de la cursa.
Els inscrits sense federar hauran de contractar una llicència temporal.
QUOTES 15€/persona, 5 € mes si hi ha recàrrec (inclou dinar)
LLICÈNCIA TEMPORAL: 3€/persona.
LLOGUER: Pinça Sportident: 6€/persona.
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FOTOGRAFIES ÚLTIMES EDICIONS
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