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INFORMACIÓ GENERAL

!
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona


!

El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona va néixer com una competició per equips
en la qual es convidaven un parell de seleccions internacionals de màxim nivell com a
marc d'entrenament i millora tècnica de les seleccions catalanes sènior i júnior.

L'any 2006, d'altra banda, el trofeu ja va coincidir amb la darrera prova de Copa
Catalana. L'edició del 2008 va comptar amb la presència de la selecció anglesa i la
competició es va obrir, per primer cop, a equips de clubs catalans.

Enguany, i quan ja anem per la vuitena edició, preparem un esdeveniment amb un
esprint al parc de Nou Barris i una cursa llarga pels carrers del Raval, Gòtic, Ribera i
Born. 


!

Programa


!
Divendres 31 d'octubre

Recepció corredors

18:00-2100 Obertura del centre d'informació i recollida de dorsals


Dissabte 1 de novembre

Sprint al parc de Nou barris


09:00 Obertura del centre d'informació i recollida de dorsals

10:00 Primeres sortides

13:00 Tancament de meta 
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!
Diumenge 2 de novembre

Cursa llarga al centre de Barcelona


09:00 Obertura del centre de competició i recollida de dorsals

10:00 Primeres sortides

13:30 Tancament de meta 


!

14:00 Lliurament de premis 


Hi haurà WC mòbils instal·lats a la zona de recepció, servei de guarderia, i una zona
per deixar bosses.


!
!
Categories


!

Les categories oficials del Trofeu Ciutat de Barcelona s'estableixen de la següent
manera:


!
Elit (Homes / Dones)

Juniors - menys de 21 anys (Homes / Dones)

Veterans - Mes de 35 anys (Homes / Dones)

Super-Veterans - Mes de 50 anys (Homes / Dones)

Turistica (Non-Competitive class / not mandatory)


!
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Inscripcions


!

1. Fins el 19/10/2014 

2. Del 19/10/2014 - 31/10/2014 No s'acceptaran inscripcions

3. Els dies de competició 1 i 2 de novembre només s'acceptaran inscripcions a les
categories de promoció (Iniciació adults i nens) 


!

Per competir és obligatori estar cobert per una assegurança d'accidents. Aquells
participants que siguin federats FCOC, però també FEDO i FEEC estan coberts.
Corredors d'altres federacions cal que revisin si l'assegurança pròpia els cobreix les
competicions d'orientació. En cas de no estar cobert o de no ser federat, oferim la
possibilitat de contractar una assegurança temporal per cada cursa amb el cost
següent:


!
!
Per formalitzar la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció (no disponible encara) i
enviar-lo a: registration@clubcoc.cat


!
Nota: per les categories d'iniciació (iniciació adults o nens) s'entén que en general no
s'està federat i per tant el preu inclou l'assegurança obligatòria i també el préstec de la
tarja Sportident obligatòria pel control de pas i cronometratge. En aquest cas només
caldrà deixar algun document o bé una fiança que es tronarà en acabar la cursa i
recuperar la tarja.


!
!
!
!
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!
INFORMACIÓ TÈCNICA

!
Format de cursa


!

El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d'Orientació serà un esdeveniment
individual de dos dies. La primera cursa serà en format Sprint, desenvolupant-se al
parc central de Nou barris, la segona serà en format clàssic als barris antics de
Barcelona, Gòtic, Ribera i parc de la Ciutadella.

La classificació general dins de cada categoria s'obtindrà per la suma de punts
segons el mètode estàndard (1000 + 200*(temps mitjà - temps corredor)/desviació
estàndard) per cada cursa, mètode implementat dins el mòdul MTPoints de
Sportsoftware. S'entén per temps mitjà com el promig dels temps de tots els corredors
dins de cada categoria. Teniu un excel d'exemple http://www.clubcoc.cat/uploads/
puntuacions_ticbcn.xls donat que en la suma de dues curses amb característiques
tècniques diferents la classificació general no és la mateixa que amb el mètode
habitual de Copa Catalana.


!
Reglament


!

En general, la cursa es desenvoluparà sota el reglament IOF. Totes les categories,
incloses les d'iniciació, es controlaran mitjançant el sistema SportIdent. En les
categories de promoció, la tarja electrònica es deixarà sense cost (només una fiança).

Donat el tipus de cursa, s'estableix que no s'anul•larà cap circuit pel fet de:

Fita mal col•locada 

Fita desapareguda 

Identificació de control incorrecta
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Davant d'una reclamació per qualsevol d'aquestes raons, el jurat tècnic pot decidir
anular els trams definits per la fita impugnada. Per tant, tots els corredors han de
considerar l'oportunitat d'acabar la cursa malgrat que es puguin trobar problemes
derivats de l'accessibilitat per part del públic a les fites o per error organitzatiu.
Qualsevol reclamació, pel motiu que sigui, s'haurà d'efectuar abans de l'entrega de
premis omplint el formulari disponible a la taula de incidències.


!
Premis


!

Es repartiran premis als tres primers classificats de cada categoria tant masculí com
femení.


!
Traçats al parc central de Nou Barris


!

La de dissabte és una cursa esprint, que es correrà
al parc central de nou barris. Serà una cursa molt
ràpida, un esprint clàssic en un parc amb petits
desnivells, ponts i zones enjardinades que
necessitaran concentració i una lectura ràpida del
mapa. Cal respectar els nombrosos passejants que
hi haurà a la zona. Tot i ser una cursa que es
desenvoluparà majoritariament al parc de Nou barri,
algunes categories podrien tenir controls fora d'ell
pel que cal vigilar amb els cotxes, la circulació no
estarà tallada. 

El mapa, escala 1:4000 i equidistància de 5 m, fet
per ------- i el --- de 20-- , dibuixat amb les normes
ISSOM 2007. Per tant, no s’aplicaran les normes de
desqualificació que estableixen les ISSOM 2007. Els
corredors de categoria elit sortiran a les 10.00 h.
Aquests corredors hauran d’estar tancats a la zona
de meta des de les --:-- h, i a partir d’aquesta hora ja
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no podran sortir de la zona de quarantena. Després de l’última sortida dels corredors
d’elit, a les 10.40, sortiran la resta de categories.


!
!
Recollida de mapa


!

En acabar la cursa es recollirà el mapa dels participants per federacions (tret de
Catalunya, que es recolliran per clubs), fins a la sortida del darrer corredor. El traçador
de l’esprint és en ---------.

Atenció: és molt important tenir en compte que el trànsit no estarà tallat, i que per tant
caldrà vigilar sempre que es travessin carrers. Hi ha alguns passos marcats al mapa.
En aquests punts (passos zebra), el personal de la cursa tallarà el trànsit al pas dels
corredors, de manera que és recomanable però no obligatori passar per aquests
punts. En canvi, sí que ho és passar per les zones de ratlla discontínua.

•	

Elit (Homes / Dones)


•	

Juniors - menys de 21 anys (Homes / Dones)


•	

Veterans - Mes de 35 anys (Homes / Dones)


•	

Super-Veterans - Mes de 50 anys (Homes / Dones)


•	

Turistica (Non-Competitive class / not mandatory)


!
!
Traçats al centre de Barcelona


!

La segona cursa del Ciutat de Barcelona serà en format de cursa llarga, als barris del
Raval, Gòtic i Ribera. La sortida es farà des del centre de competició, on també hi
haurà instal•lada la meta i on es farà l’entrega de premis.

La cursa es correrà al centre històric de Barcelona i es caracteritzarà per un entorn en
què els carrers estrets, desiguals i desordenats exigeixen concentració en la lectura
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de mapa. En aquest segon dia els corredors d’elit
sortiran un cop hagin sortit la resta de corredors. Hi
haurà una fita d’espectadors per la qual hauran de
passar tots el corredors excepte les categories
d’iniciació.

Mapa a escala 1:7500 i 5 m d’equidistància 

Atenció: el trànsit no estarà tallat. Tot i que la circulació
per aquestes zones serà escassa, és molt important
vigilar cada vegada que es travessin els carrers. El
pas obligat que hi ha després de la fita d’espectadors
estarà vigilat per personal de la competició, que
aturaran el trànsit cada vegada que passin els
corredors.

Obres: Tant dissabte com diumenge es corre en
terreny urbà, i és possible que obres que no existien
en el moment d’imprimir el mapa, puguin aparèixer en
el moment de fer la cursa. De la mateixa manera, el
servei de Parcs i Jardins pot fer canviar els verds de la
zona de la cursa llarga si treballen en alguna zona no
prevista.

Avituallament: a part de les fonts públiques que hi ha
al llarg de tot el recorregut, hi haurà un punt
d’avituallament en cursa.


!
!
Organitzat per: CLUB D'ORIENTACIÓ CATALUNYA

Director tècnic: Carles Loré

Cronometratge Sportident: Ramon Illa

Web: Daniel Vives

Coordinador: Lluís Alsius
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