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Aquest any Girona és estació de parada del City Race Euro Tour 2018.
City Race Euro Tour és una competició lúdico-esportiva de curses d’orientació d’abast
internacional, de caràcter urbà i semi-urbà, que transcorren pels barris històrics i parcs de
diferents ciutats europees, i que s’engloben en una classificació final.
ALIGOTS formem part del comitè organitzador d’aquesta competició durant l’any 2018, i ens
complau organitzar un seguit d’activitats d’orientació a la ciutat de Girona i rodalies, durant
quatre dies a partir del dijous 8 de novembre, culminant amb la cursa puntuable Euro City
Race el diumenge dia 11. Fins i tot podeu gaudir de l’orientació els dies anteriors i la
setmana posterior.
Per a consultes, dubtes i més informació de l’esdeveniment escriviu a:
gironacityrace@aligots.cat
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PROGRAMA
Setmana prèvia i setmana posterior (del 29 d’octubre al 17 de novembre)
•

Mapes d’entrenament lliure impresos a disposició dels participants. Circuits sense
balisar.

•

Mapes de qualitat de Copa Catalana: Can Vilallonga (Cassà), Requesens i
Vallfogona.

Dijous dia 8
•

19 h. Entrenament obert a tots els participants, al mapa de Montilivi-Palau
(Girona).

Divendres dia 9
•

17 h. Obertura del Centre de Competició general a Fontajau. Vestuaris, lavabos.
Incidències, lloguers SI i/o brúixola i noves inscripcions per a les curses de dissabte
i diumenge. No hi haurà bossa del corredor, tal i com havíem anunciat (disculpeu).

•

17:30 h. Obertura del Centre de Competició especial del divendres al mateix
Castell de Montjuïc. Noves inscripcions, incidències, lloguers SI i/o brúixola (tot
això només pel que fa a la cursa esprint d’aquest mateix dia. Si es vol solucionar
tot el referent a les curses de dissabte i diumenge es pot passar pel Centre de
Competició general a Fontajau). És a dir, els corredors no cal que passin
necessàriament pel centre de Competició general de Fontajau i es poden adreçar
directament al Castell de Montjuïc.

•

18 h. Inici de sortides cursa esprint nocturn al Castell de Montjuïc (Girona).

Dissabte dia 10
•

10 h. Obertura del Centre de Competició a Fontajau. Incidències, lloguers SI,
noves inscripcions...

•

10:30 h. Inici de les curses mini-esprints del grup “Falcons”, els joves corredors del
club.

•

11 h. Inici de sortides cursa MD a la zona de Fontajau, Devesa, Puig d’en Roca i
Ribes del Ter.

Diumenge dia 11
•

8 h. Obertura del Centre de Competició a Fontajau.
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•

8:30 h. Inici de les curses mini-esprints de “Falcons”.

•

9 h. Inici de sortides cursa LD puntuable Euro City Race, a la zona de Barri Vell,
Montjuïc, Vall de Sant Daniel i Les Pedreres.

•

13:30 h. Lliurament de premis.
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Inscripcions, categories i preus
Inscripcions
• Girona SPRINT (09/11), Girona MD (10/11) i Girona LD CITY RACE (11/11)
http://inscripcions.orientacio.cat:8000/#/form/races
Fins el dia 2 de novembre de 2018, AMB DESCOMPTE FINS EL 28 D'OCTUBRE. A partir del
dia 3 de novembre queda tancada la possibilitat d'inscripció on-line i només serà possible
inscriure's el mateix dia de la cursa segons la disponibilitat de mapes.
Per aquestes curses només s’acceptaran anul·lacions d’inscripcions amb causa justificada
fins al 28 d’octubre. Es retornaran els diners descomptant les possibles despeses.
• Entrenament "LEGO" (8/11): https://goo.gl/forms/BUBy1SrR371xN3Or2
• Curses Mini-Sprints del grup "FALCONS", dissabte 10/11 i diumenge 11/11: No és
necessària inscripció prèvia.
• Mapes d'entrenament lliure, setmana prèvia i setmana posterior (del 29 d’octubre
al 17 de novembre): Es poden obtenir a NEUSPAPER Papereria, carrer Hortes, 17,
17001 GIRONA (www.neuspaper.cat), al preu de 3 € per unitat.
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Categories

CATEGORIES:
Segons el reglament EURO CITY RACE, les categories competitives que puntuan al ranking són les següents:

Categories d'iniciació, no puntuables per al ranking EURO CITY RACE:

OPEN GROC (CURT)
OPEN TARONJA (MIG)
OPEN VERMELL (LLARG)

sense
limitacions
d'edat

INICIACIÓ INFANTIL
INICIACIÓ ADULTS. Segons la capacitat
física. No és obligat de córrer

[1] IMPORTANT!! Als participants NO federats a la FCOC (Federació de Curses d'Orientació de
Catalunya) se’ls cobrarà la llicència temporal (assegurança de cursa), donada la impossibilitat de
comprovar l’efectivitat de la llicència o assegurança de cursa. En el cas dels federats FEDO
(Federación Española de Deportes de Orientación) l’import de la llicència temporal els serà retornat
en efectiu prèvia presentació física del carnet de federat al centre de competició.
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[2] Com s'explica a l'encapçalament, el mateix dia de cursa s'admetran inscripcions segons la
disponibilitat de mapes, que no podem assegurar.

[3] Les curses es cronometren i controlen amb el sistema SPORTIDENT. Si no es disposa de pinça
sportident pròpia, caldrà llogar-la. En el moment de recollir la pinça sportident caldrà deixar una
fiança de 50 € o un document d'identitat. La fiança o el document seran retornats quan s'entregui la
pinça acabades les curses.

[4] El possible lloguer de brúixola (recomanable si no se'n disposa de pròpia, encara que no és
necessari) es pagarà en el moment de recollir-la. També en aquest cas caldrà deixar fiança de 20 € o
un document d'identitat.

SOCIS del club ALIGOTS
• Com és habitual, PER A LES INSCRIPCIONS PEL SISTEMA ON-LINE, als socis Federats
FCOC no els caldrà fer el pagament on-line. Se'ls cobrarà pel sistema de "guardiola".
• Els socis no federats han de fer el pagament on-line.
• Tots els socis del club tindran el descompte habitual de 3 € per cursa, a les curses de
divendres sprint, dissabte MD i diumenge LD. En el cas dels "NO federats" aquest
import els serà retornat via "guardiola", perquè el sistema d'inscripcions no pot
discriminar entre socis i no socis.
• Les inscripcions "no on-line" (entrenament Lego, curses mini-sprints i mapes
d'entrenament lliure), no tenen descompte per als socis i es faran i pagaran de la
mateixa manera que la resta de personal no soci.
FAMÍLIES
L'orientació és un esport eminentment individual, però per tal d'iniciar-se lúdicament, les
famílies (amics, avis, pares i fills) que vulguin participar conjuntament de la cursa podran ferho escollint una de les següents possibilitats:
1. Inscriure tots els membres majors d'edat de la família. Correran en el circuits OPEN
TARONJA O VERMELL d'iniciació adults, disposant de tants mapes com
inscripcions realitzades. Es considera que els nens no participen a la cursa però
acompanyen als pares en tot el circuit.
2. Inscriure tots el membres menors de la família. Correran en el circuit OPEN GROC
d’Iniciació nens, disposant de tants mapes com inscripcions realitzades. Es considera
que els pares no participen a la cursa però acompanyen als nens en tot el circuit.
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3. Inscriure tots els membres de la família. Correran tots en el circuits OPEN TARONJA O
VERMELL d’Iniciació adults, tothom disposa de mapa.

En els casos 1 i 2, els membres de la família que realitzin la cursa com a acompanyants no
estaran inscrits i per aquest motiu no estaran coberts per l'assegurança de la cursa en el cas
que pateixin algun contratemps o lesió. A l'hora de fer les inscripcions, cal fer-les
individualment i no cal indicar a quina família es pertany.
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Localitzacions
Cliqueu al mapa per saber com accedir a:
•

Centre de Competició general

•

Centre de Competició especial per a la cursa esprint del divendres

•

Sortides de les tres curses i de l’entrenament Lego

•

Aparcaments al Centre de Competició general (Girona)

•

Localització mapes d'entrenament lliure (Vallfogona del Ripollès, Requesens, Can
Vilallonga - Cassà de la Selva)
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Informació bàsica
Reglament EURO CITY RACE 2018
http://cityracetour.org/pdf/EuroCityRace2017_Regulation.pdf
Dorsals i incidències
NO s'utilitzaran dorsals.
Cal comprovar a les llistes disponibles al centre de competició que no hi hagi incidència
d’inscripció. En el cas d’incidència o de lloguers caldrà anar a la taula d’inscripcions per
resoldre-la i poder efectuar la sortida.
Hores de sortida
Les hores de sortida de les curses MD del dissabte dia 10 i LD CITY RACE del diumenge dia 11
es penjaran uns dies abans de la competició a la web. Els circuits OPEN VERMELL, TARONJA i
GROC sortiran amb sistema START, i per tant no tindran hora de sortida assignada.
La cursa Sprint de divendres dia 9 funcionarà amb sistema de sortida START, sense hores
assignades prèviament.
Podis i premis
Els podis i premis per a cada categoria puntuable del TROFEU GIRONA CITY RACE 2018
correspondran a la suma dels resultats de les curses MD del dissabte i LD CITY RACE del
diumenge.
Les categories Open no tindran podis ni premis.
Condicions meteorològiques
Consulteu el Servei Meteorològic de Catalunya: http://www.meteo.cat/. Més concretament
la predicció municipal de la ciutat de Girona:
http://www.meteo.cat/prediccio/municipal/170792

Butlletí núm. 2 | octubre 2018 / pàg. 11

Informació tècnica
Equip organitzador
•
•
•
•

Responsable de l’esdeveniment: Joan Sánchez
Co-responsables: Marc Amat, Tiina Uotila, Òscar Sanz i Roger Vives
Responsable Sportident: Marc Sala
Traçadors: Narcís Pou (Entrenament Lego), Eloi Martí (Sprint), Marta Bruns (MD) i
Sergi Oliveras (LD CITY RACE)

Mapa i terreny
Mapa de Girona i rodalies, cartografiat amb normativa SPRINT ISSOM2007, escala 1:5000.
Recentment actualitzat.
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Elements NO normatius

•

Pas possible a dos nivells (dalt i baix). Exemple:

•

Monument o escultura. Exemple:

•

Zona pavimentada amb arbres

Terreny
Eminentment urbà amb zones rústiques a les rodalies de la ciutat.
Abandonaments
Els participants que abandonin ho han de notificar obligatòriament a la zona de descàrrega
sportident, i així permetre a l'organització portar un bon control dels participants i vetllar per
la seva seguretat.

Els mapes a O-Track
Perquè pugueu descarregar els vostres tracks i comparar, acabades les curses, estaran
disponibles a O-Track www.o-track.dk
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Distàncies, desnivells, nombre de fites i altres indicacions i recomanacions
Per al disseny dels circuits s’ha tingut en compte el que especifica el Reglament EURO CITY
RACE 2018 http://cityracetour.org/pdf/EuroCityRace2017_Regulation.pdf
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Els nostres traçadors i traçadora s’han esforçat per dissenyar uns atractius traçats:

Traçador: Eloi Martí

Per aquesta cursa hi haurà un Centre de Competició especial al mateix Castell de Montjuïc
(sense vestuaris, ni lavabos, ni avituallament), exclusivament per a noves inscripcions,
incidències i lloguers d’aquesta cursa.
Així doncs, no és necessari passar prèviament pel Centre de Competició de Fontajau.

Notes del traçador de l’esprint al Castell de Montjuïc:
Els traçats han estat realitzats per tal d’exigir al corredor el màxim de concentració pel que
fa a l’elecció de les rutes òptimes. També caldrà una gran atenció en la lectura del mapa. El
castell de Montjuïc es caracteritza per tot un conjunt de muralles en general molt ben
conservades que generen el que podria comparar-se amb un gran laberint. A més, algun pas
subterrani i la acurada cartografia del mapa faran que qualsevol detall sigui important per tal
d’executar correctament cada tram.
Els traçats segueixen una tipologia Sprint, amb micro-eleccions en totes les fites, component
físic important i temps de guanyador d’uns 15 minuts. A més, la foscor donarà un plus a la
prova, fent-la més tècnica.
Sobretot, justament per aquesta foscor, cal anar amb compte en algunes zones, per la
presència de moltes pedres i roques a terra o per la gran altura dels murs de la muralla.
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Només els circuits de les categories de més nivell arriben a llocs que es podria considerar
amb algun perill perquè estan a la part alta de la muralla i relativament propers a la caiguda.
Senyalitzarem aquests llocs amb cinta, a mode de barana.
Es recomana utilitzar proteccions a les cames o pantalons llargs. També és recomanable l’ús
de sabatilles amb tacs.

Traçadora: Marta Bruns
Aquesta cursa tindrà PRE-SORTIDA de 15 minuts. La distància del Centre de Competició a la
Sortida és d’uns 900 m. El recorregut fins a la sortida estarà encintat.
En una petita zona del mapa, els dissabtes s’hi fa mercat. Si us plau, si hi passeu, respecteu el
personal

Notes de la traçadora de la cursa de Mitja Distància:
Hem escollit un mapa on es distingeixen dues zones molt diferenciades. La primera part serà
en una zona de bosc de diferents penetrabilitats, xarxa de camins i corriols i alguns
elements rocosos. Té un desnivell moderat però que serà important tenir en compte en les
eleccions de ruta. La segona part de la cursa tindrà lloc en un paratge totalment diferent,
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una zona de parc molt més planera, pràcticament sense desnivell on caldrà fer un bon ús de
la brúixola i que us aportarà alguna que altra sorpresa.
Són uns traçats típicament de la modalitat de mitja distància, amb moltes fites i canvis de
direcció, però que també exigiran una acurada lectura del mapa per tal de fer unes bones
eleccions de ruta i optimitzar el desnivell (en la primera part) o bé optimitzar la distància
recorreguda i l'atac a la fita (en la segona part).
A la cursa hi haurà un tram neutralitzat i encintat d’uns 330 m. per tots els circuits que
transcorre per carrers amb el trànsit obert (demanem màxima precaució i seguir les
indicacions del personal organitzador). El temps màxim de neutralització serà de 5 minuts.
També hi haurà un tram encintat de ruta obligatòria i pas obligat, per tal de creuar un carrer
amb trànsit obert, controlat per personal de l’organització.
És recomanable l'ús de proteccions a les cames o pantalons llargs. També és recomanable
l’ús de sabatilles amb tacs.

Traçador: Sergi Oliveras
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Aquesta cursa transcorre per algunes zones amb trànsit obert, encara que poc intens i de
velocitat reduïda. Aneu amb compte.
No hi haurà pre-sortida, però cal tenir en compte que del Centre de Competició a la Sortida
hi ha uns 1200 m, uns 15/20 minuts caminant. La ruta per arribar a la Sortida estarà
encintada des del Centre de Competició.
Els corredors ja inscrits i que no tinguin cap incidència ni lloguer poden anar directament a la
Sortida. No cal que passin prèviament pel Centre de Competició
A la zona de sortida també hi ha lavabos públics
Notes del traçador de la cursa LD CITY RACE:
Els traçats estan dissenyats perquè el corredor/a espremi el seu màxim potencial a l’hora de
triar les eleccions de ruta i també el potencial físic. També ens permeten visitar els racons
més emblemàtics o desconeguts del barri vell i gaudir de magnífiques vistes de la ciutat de
Girona i el seu entorn.
Els circuits tenen un format de llarga distància de manera inclouen tirades llargues on
l’elecció de ruta serà primordial. Com podeu observar a l’apartat de distàncies i desnivells, el
desnivell serà un factor importantíssim a l’hora de fer l’elecció de ruta.
El terreny és molt variat. Combina el barri vell de Girona, un barri on hi ha molta quantitat
d’angles variats, carrerons, escales i muralles, amb una zona residencial al barri de Montjuïc,
la zona de les Pedreres i la vall de Sant Daniel on hi ha diverses zones rústiques i parcs
urbans. Així que tindreu una cursa ben variada on serà recomanable l’ús de proteccions a les
cames o pantalons llargs. També és recomanable l’ús de sabatilles amb tacs.
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Serveis
Avituallament
Hi haurà avituallament a l’arribada de les curses de dissabte MD i de diumenge LD CITY
RACE.
Ambulància
Hi haurà servei d'ambulància per atendre les urgències més immediates (Divendres, Dissabte
i Diumenge).
Guarderia
No hi haurà servei de guarderia. Es tindran en compte les peticions d'hores de sortida
separades pels pares i mares que corrin tots dos.
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On dormir i menjar
Ofertes d'allotjament
Els establiments relacionats a continuació, socis de l’Associació d'Hostaleria Turisme i
Restauració de Girona, presenten ofertes especials per als participants a GIRONA CITY RACE
2018. Veure ofertes.

Oferta turística
•

Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona: http://www.costabrava.org/

•

Associació d'Hostaleria de Girona: http://www.gironahostaleria.com/

•

L’entorn: https://photos.app.goo.gl/okktEYE0cDlXInw93
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