The Wild Boar Night Experience 2017

Orientació “...a la fresca”
Sant Joan de Mediona, Alt Penedès.
Zona esportiva.
Dissabte 29 de Juliol de 2016, 21 hores.
Puntuable per la 4ª Lliga de Curses d’Orientació Gran Penedès.
Modalitat: Rogaining Popular Nocturn de 2 hores de durada.
El recorregut el crearà cada Equip seguint els camins i corriols que vulgui per arribar a les
fites, marcades sobre el mapa “El Plà de les Fites”, amb sortida i arribada al Poliesportiu
de Sant Joan de Mediona.
Cursa tipus score, amb un mapa mida A4 i un total de 25 fites, les quals s'han de fer en un
màxim de 2 hores. Les fites tindran diferents puntuacions, segons el número de les
desenes del seu codi. S'haurà d'utilitzar l'estratègia, ja que no serà possible fer les 25 fites
en les 2h. Arribar mes tard de les 2 hores restarà punts. El marcatge de les fites serà amb
pinça tradicional.
Mapa.
És una part del mapa de rogaining de Sant Joan de Mediona, revisat al juliol de 2017, a
escala 1:15.000, i 10 metres d’equidistància de les corbes de nivell.
Lloc de trobada i Aparcament: Zona Esportiva de Sant Joan de Mediona.
4a. Lliga Gran Penedès.
Els equips participants obtindran punts per la lliga 4ª Lliga de Curses d'Orientació Gran
Penedès. http://lligaorientaciogranpenedes.com/
Equips i Categories
Equips de 1 a 5 persones.
Categories:
Masculina
Femenina
Mixta
Famílies (mapa diferent, escala 1:10.000)adults i nens de 14 anys o menys.
...compte, no és una prova pensada per nens petits!!

Material necessari.
Frontal amb piles noves.
Brúixola.
Aigua (no hi haurà avituallaments durant el recorregut, es recomana un litre mínim).
Calçat per anar per terrenys pedregosos. Cames i braços ben protegides.
Bolígraf o fluorescent.
Jaqueta impermeable, manta de supervivència, farmaciola(una per equip).
Mòbil carregat i Xiulet.
Caminant o corrent?
Es pot fer de qualsevol manera. És una prova popular oberta a tothom.
Cada equip es marcarà el ritme, el recorregut i la duresa.
Tota l’ informació de les Curses d’Orientació:
A la web de la FCOC: www.orientacio.cat i a http://www.cursesorientacio.cat/
Programa.
20:00 - 20:35 Recollida de Targes de Control.
20:35 - Desplaçament al punt de sortida. 5 min.
20:40 - Briefing.
20:50 - Entrega de Mapes.
21:00 - Sortida TWBNE 2017
23:00 - Arribada sense penalització.
22:30 - Avituallament fresc a l’arribada.
23:30 - Tancament de Meta.
Inscripcions:
Fins el diumenge 23 de Juliol. Descarregar el formulari de www.thewildboar.org
Premis.
Es una cursa popular que no te premis. Els premis es donaran al final de la 4ª Lliga Gran
Penedès, segons el reglament de la mateixa.
Actualitzacions:
Si tens dubtes o preguntes, escriu-nos un correu a:

felipgili @ gmail.com

Telf: 639 359 848 (vespres)
The Wild Boar Rogaining

UE Sabadell Orientació

