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Presentació
Benvolguts orientadors,
Ja tenim a punt la segona edició del Rogaine del Berguedà i que, enguany, serà Campionat
d’Iberogaine i puntuarà per la Copa Catalana de la modalitat.
La Serra del Picancel és una zona ben especial al Berguedà, exigent tant físicament com
tècnica. Les altes parets de roca i nombrosos torrents que conté la fan esdevenir una zona
bastant tècnica en què cal extremar les precaucions per no ficar-se en zones perilloses.
Malgrat això, no tot el mapa està en aquesta serra, sinó que abasta terreny menys tècnic però
no menys exigent. Fer una bona estratègia serà fonamental per poder fer un bon resultat.
El COB estem preparant una edició molt especial de l’esdeveniment i estem treballant en
satisfer les necessitats de tots els tipus de públic. Per tal que tothom hi tingui cabuda oferim la
possibilitat de poder córrer 3, 6 i 12h.
També volem que sigui interessant i fàcil de seguir des de casa i in situ (per l’organització i
acompanyants), per això tots els equips de 6 i 12h portaran un dispositiu GPS que els permetrà
ser seguits i poder veure la seva evolució i classificació en directe des de casa o des de
qualsevol dispositiu mòbil. Excepte pels propis participants que estaran obligats a portar el
mòbil precintat.
El fet de portar un dispositiu GPS, a més a més del seguiment online, augmenta la seguretat
dels participants ja que estaran localitzats permanentment i disposaran d’un botó
d’emergència en cas de necessitat.
En aquesta ocasió el Centre de Competició serà més proper a la Ciutat de Berga. Els equips
tindran a la seva disposició terra dur, dutxes, supermercats, restaurants i tot tipus de serveis.
A més a més, l’esdeveniment coincideix amb la Fira de Maig de Berga, que se celebra tant
dissabte com diumenge i que us animem a fer-hi una visita.

DAVID TARRÉS
Director de cursa
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Programa
CAMPIONAT IBEROGAINE 12H
Divendres 4 de maig
19 a 22h – Obertura del Centre de Competició a l’IES Guillem de Berguedà de Berga
21h – Obertura del terra dur a l’IES Guillem de Berguedà de Berga
Dissabte 5 de maig
4h – Obertura del Centre de Competició a Sant Quirze de Pedret
4:30h – Obertura accés a la quarantena i revisió de material als equips de 12h
5h – Lliurament de mapes als equips de 12h
6h – Sortida dels equips de 12h
9h – Obertura del Hash House
11:05 – Retransmissió en directe de l’esdeveniment a Pedret i activació de la plataforma de
seguiment online.
13:30h – Obertura de dutxes a l’IES Guillem de Berguedà.
18h – Arribada dels equips de 12h.
18h – Es comença a servir dinar als corredors de 6 i 12h al IES Guillem de Berguedà.
18:30h – Hora límit arribada equips 12h.
19h – Lliurament de premis dels equips de 6 i 12h.

ROGAINE 6H
Divendres 4 de maig
19 a 22h – Obertura del Centre de Competició a l’IES Guillem de Berguedà de Berga
21h – Obertura del terra dur a l’IES Guillem de Berguedà de Berga
Dissabte 5 de maig
8h - Obertura del Centre de Competició a Pedret
10:05h – Obertura accés quarantena i revisió de material als equips de 6h.
10:40h – Lliurament de mapes als equips de 6h.
11h – Sortida dels equips de 6h.
17h – Arribada dels equips de 6h.
17.30h – Hora límit per arribada equips de 6h.
18h – Arribada dels equips de 12h.
18h – Es comença a servir dinar als corredors de 6 i 12h al IES Guillem de Berguedà.
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19h – Lliurament de premis dels equips de 6 i 12h.

ROGAINE POPULAR 3H
Dissabte 5 de maig
8h – Obertura del Centre de Competició a Pedret
9h – Obertura del Hash House
9h – Obertura accés a la quarantena i revisió de material als equips de 3h.
9:40h – Lliurament de mapes als equips de 3h.
10h – Sortida dels equips de 3h
13h – Arribada dels equips de 3h.
13:30h – Hora límit per arribada equips de 3h.
13:30h – Lliurament de premis als equips de 3h a Pedret.
13:30h – Obertura de dutxes a l’IES Guillem de Berguedà.
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Informació general
Centre de competició divendres 4 de maig: IES Guillem de Berguedà
Terra dur: IES Guillem de Berguedà
Direcció IES Guillem de Berguedà: C/ Camí de Pedret 2, 08600, Berga, 42.102300, 1.857382
Centre de Competició dissabte 5 de maig: Local dels Pescadors de Pedret. 42.106140, 1.879972
Tots els equips de 6 i 12h portaran un dispositiu GPS per poder fer el seguiment online i per
tenir-los identificats en cas d’urgència. Aquest dispositiu es facilitarà als equips abans d’accedir
a la quarantena, pel que us recomanem que hi arribeu amb suficient temps per disposar de tot
el temps per dissenyar l’estratègia.
Els equips de 6 i 12h se’ls donarà berenar – sopar al finalitzar la cursa. Els corredors hauran de
portar els seus propis utensilis per menjar (plat, gots i coberts).

Material obligatori
Properament us informarem del material obligatori per l’esdeveniment.
Us avancem que us demanarem un material obligatori A i un material obligatori B, haureu de
portar els 2 i el divendres 4 us concretarem quin haureu de portar e cursa. Anirà en funció de
les condicions meteorològiques que es prevegin.
L’accés a la quarantena s’obrirà amb suficient temps perquè tothom pugui passar el control de
material, precintar el mòbil i recollir el localitzador GPS. Serà responsabilitat de cada equip
anar amb temps suficient per poder recollir el mapa dins la zona de quarantena i disposar de
tot el temps per fer l’estratègia. No s’entregaran mapes a cap equip que no hagi passat els
controls de material.

Sistema de cronometratge
La prova serà cronometrada per mitjà del sistema sportident. Els models de pinça autoritzats
seran els SI 6, 9, 10, 11 i SIAC (tot i que el sistema Air no estarà disponible).
Qui no en disposi en podrà llogar una el mateix dia (amb comanda prèvia) a un preu de 5€ per
dispositiu.
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Informació tècnica
El mapa del Picancel es va fer el 2015 per Ramon Aubets i ha estat actualitzat durant l’hivern
de 2018 segons els estàndards de la IRF.
El mapa serà un DIN A3 waterproof i a escala 1:25000 per les categories de 12h i 1:20000 per
les categories de 6 i 3h.
Hi haurà 65 controls en el rogaine de 12h i 45 en els de 3 i 6.

Hash House
Només estarà disponible pels equips de 12h i hi trobaran menjar i beguda. No s’hi podrà deixar
material ni menjar propi.
Estarà obert des de les 9 fins les 16h.

Inscripcions
Les inscripcions es poden formular a la web de la FCOC orientació.cat
Preus:
12h: 35€ per persona, únicament fins el divendres 27 d’abril a les 23:59h
6h: 22€ per persona, únicament fins el divendres 27 d’abril a les 23:59h
3h: 11€ per persona fins el divendres 27 d’abril a les 23:59. El mateix dia 16€
Els corredors sense llicència FCOC o FEDO hauran de contractar una assegurança temporal de
dia de 5€ (en 6 i 12h) i 1,5€ en 3h.
Tots els corredors hauran de portar el seu propi sportident. En les categories de 6 i 12h, qui no
en tingui, ho haurà de llogar a un preu de 5€ i deixar el DNI com a fiança.
Per les categories de 6 i 12h no hi haurà la possibilitat d’inscripcions d’última hora.

Contacte
Per qualsevol dubte ens ho podeu demanar a orientaciobergueda@gmail.com
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Organitza

Patrocinadors i col·laboradors

Consell Comarcal del Berguedà

Ajuntament de la Quar

Ajuntament de Vilada

Ajuntament d’Olvan

Ajuntament de Cercs

