
CURSA D’ORIENTACIÓ CALA AGULLA 2016

DATA I LOCALITZACIÓ
-La cursa d'orientació Cala Agulla tindrá lloc el diumenge 11 de desembre de 2016.
-La zona d’inscripcions i sortida estarà a l'encreuament dels carrers Can Patilla i Castellet.

DESCRIPCIÓ
-El format de la cursa és clàssic, de distància mitjana.
-El terreny de competició és de tipus dunar, amb molta vegetació i no massa desnivell general.
-Recomanam l'ús de pantalons llargs i/o polaines.
-Escala del mapa 1:4.000 per els nivells de més dificultat, i 1:3.000 per els nivells més fàcils.
-Equidistància entre corbes de nivell de 2 metres.

HORARI
-La recollida de chips i les inscripcions el dia de la cursa es podran realitzar entre les 9:00 i les 9:45. A 
partir d’aquesta hora la taula d’inscripcions estarà tancada. Per tant, us demanam que no arribeu tard o no 
podreu participar. És imprescindible presentar i deixar el DNI per recollir el chip.
-Les sortides començaran a las 10:00. Es publicarà el llistat de sortides un o dos dies abans de la cursa. 
El participants de Iniciació i Open no tenen hora de sortida asignada, però han d’arribar amb antelació per 
recollir els chips (punt anterior).
-La cursa es tanca a les 13:30. A partir d'aquesta hora es comencen a recollir els punts de control, i tots els
participants han de tornar a la zona de sortida, encara que no hagin finalitzat el seu recorregut. Per 
questions de seguretat, es obligatori per a tots els participants descarregar el chip abans d'anar-se'n.
-Es triguen uns 70 minuts en arribar des de Palma en cotxe. Teniu aixó en compte per no fer tard.

INSCRIPCIONS ONLINE
-Us demanam que feu les inscripcions per internet, ja que ens facilita molt la organització. A més, tenen un 
descompte respecte al preu del mateix dia de la cursa.
-La data límit per les inscripcions online és el dijous dia 8 de desembre a les 15h.
-Es farà un sorteig de regals entre els inscrits online, cortesia de tiendadeorientación.com.

CATEGORIES
A les categories de Iniciació i Open (3 nivells diferents) es pot participar en grup. La resta de categories es 
consideren competitives i la participació és individual.

http://www.tiendadeorientacion.com/es/

