CAMPIONAT ESCOLAR COMARCAL ALT EMPORDÀ
23 DE MARÇ DE 2019
VILAJUÏGA

Categoria

Cicle Escolar

Nascuts/des

CAGANIUS

Cicle infantil

2015 - 2014 - 2013

PREBENJAMI-Femení

PRE-BENJAMÍ

2012 - 2011

PREBENJAMI-Masculí

Cicle inicial d’Educació Primària

NO COMPETITIVES

COMPETITIVES (CAMPIONAT ESCOLAR COMARCAL ALT EMPORDÀ)
BENJAMI-Femení

BENJAMÍ

BENJAMI-Masculí

Cicle mitjà d’Educació Primària

ALEVI-Femení

ALEVÍ

ALEVI-Masculí

Cicle superior d’Educació Primària

INFANTIL-Femení

INFANTIL

INFANTIL-Masculí

Primer cicle d’Educació Secundària
Obligatòria

CADET-Femení

CADET

CADET-Masculí

Segon cicle d’Educació Secundària
Obligatòria

JUVENIL-Femení

JUVENIL

JUVENIL-Masculí

Educació Secundària
postobligatòria

DISTÀNCIES (aproximades i lineals)

2010 -2009

2008 - 2007

2006 - 2005

2004 - 2003

2002 - 2001

CAGANIUS
PRE-BENJAMÍ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL

300m
600m
1250m
1250m
1500m
2250m
2500m

INSCRIPCIONS i PAGAMENT: Consell Esportiu de l'Alt Empordà (preu: 3€)
SORTIDES: A partir de les 10'00h, amb sistema de "fita start", cada corredor/a pot
escollir a quina hora vol sortir respectant els següents criteris:
1. no poden sortir a la mateixa hora corredors/es de la mateixa categoria.
2. entre la sortida d'un corredor/a i el següent hi haurà un interval de temps
de 2 minuts.
Al centre de competició disposaran d’una graella per a cada circuit amb les hores
de sortida disponibles i cada corredor podrà apuntarse a la hora que li interessi
sempre que estigui lliure. Preguem que una vegada triada l’hora es respecti al
màxim.
La sortida està situada a 10 minuts caminant del centre de competició (excepte
per la categoria CAGANIUS, que serà al costat mateix del centre de competició).
TEMPS i RESULTATS: S'utilitzarà el sistema SportIdent de control de pas i càlcul de
temps, que es cedirà de forma gratuïta als participants del Campionat Escolar
Comarcal.
Extracte del reglament de competició Curses d’Orientació:
L’honestedat esportiva de l’orientador és un principi fonamental.
• Les curses d’orientació es practiquen en silenci i els corredor/es no poden
intercanviar informació de cap tipus durant la competició.
• No està permès fer la totalitat o part d’un recorregut en col·laboració amb
un o més corredor/es.
• No està permès seguir un altre corredor/a per aprofitar-se del seu millor
nivell tècnic.
• Cal fer el recorregut en l’ordre oficial dels controls.
• L’assistència és obligatòria en cas d’accident d’un corredor/a.
• Tots els participants han de respectar tercers, així com les propietats
privades, conreus i zones de repoblació forestal i tot el material de la
competició.
• Cal que tots els participants respectin els altres corredors/es de les altres
categories.
• La zona de competició està prohibida als corredor/es fora de cursa així com
als acompanyants.
• El corredor/a que no acabi el recorregut està obligat a notificar-ho al
control d’arribada.
• L’organització té dret a verificar la targeta de control en tot moment.
• Cap participant no pot deixar cap tipus de deixalla ni malmetre cap element
de la naturalesa al lloc de la trobada.
• Qualsevol infracció d’aquest codi d’ètica esportiva pot ser motiu de
desqualificació.
• Cada corredor/a i entitat participant accepten el reglament de les curses
d’orientació i participen, exclusivament, sota la seva responsabilitat.

