
BUTLLETÍ INFORMATIU 

Actualitzat el 08/07/15

El dissabte 11 de juliol, La Guixa acollirà la tercera edició de la Cursa
d’Orientació de La Guixa, una cursa popular que novament s’inclou dins
dels actes de la Festa Major de la ciutat de Vic.
 
A més, aquesta prova és puntuable per la Lliga Nord, la lliga de curses
populars conjunta entre la Unió Excursionista de Vic, el Club Orientació
Berguedà i els Aligots de Girona (https://sites.google.com/site/lliganord/)

Per a més informació de la cursa podeu enviar un correu electrònic a
l'adreça electrònica de la Secció d'Orientació de la Unió Excursionista
de Vic: orientacio@unioexcursionistavic.org



PROGRAMA 

9h00
Obertura del centre de competició, pagament de les inscripcions, 
retirada de les targes de control i inscripcions d’última hora. 

10h00
Inici de les sortides (No hi haurà hores de sortida. Sortida a la carta amb
base “start”). 

13h00 
Tancament de l’arribada i retirada de controls. Seguidament entrega de
premis.

CENTRE DE COMPETICIÓ   

El Centre de la Competició de la cursa serà al Centre Cívic de La Guixa
situat al carrer Pla del Maset de La Guixa (Vic):

https://www.google.es/maps/dir/41.9097056,2.2486934/41.912943,2.23
00676/@41.9162896,2.2366292,1919m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!
3m4!1m2!1d2.2398213!2d41.9147933!
3s0x12a52741226d5d2d:0x7169762ae35670bb!1m0!3e0?hl=en

Per accedir-hi podeu agafar la sortida 57 de la C-17 i a la rotonda seguir
en  direcció  Santa  Eulàlia  de  Riuprimer.  Primer  passareu  per  una
carretera paral·lela a la C-17 i després seguireu uns 2 kms per la BV-
4316 fins arribar a Sentfores (La Guixa).
 
El Centre de Competició és on hi haurà la sortida i l’arribada de la cursa,
les taules d’inscripcions i els serveis.
 
Hi ha pàrquing públic als carrers del voltant del Centre Cívic

MAPA I TERRENY
 
Mapa del 2013 i actualitzat durant el maig-juny del 2015.
 
La cursa combina entorns urbà, semiurbà, boscos de ribera, rouredes i
pinedes i les margues característiques de la Plana de Vic, amb zones



planeres i d’altres de turons testimoni. 
El  traçat  de  la  cursa  és  especialment  pensat  per  la  promoció  de
l'orientació i per l'entrenament dels orientadors i orientadores habituals.

No hi ha representades les línies d'alta tensió. 

CIRCUITS

S'han  dissenyat  quatre  circuits  que  corresponen a  quatre  categories
diferents:

·Categoria C1 : Circuit Llarg. Exclusiu per a federats
·Categoria C2 : Circuit Mitjà. Federats i Iniciació adults (recomanat per a
majors de 14 anys)
·Categoria C3 : Circuit Curt. Iniciació nens (recomanat entre 9 i 14 anys)
·Categoria C4 : Correxic. Al parc del Centre Cívic. (fins a 8 anys)

Categoria Distància Desnivell Núm. de controls

C1 7,6 km 275 m 27

C2 5,9 km 175 m 21

C3 2,6 km 55 m 13

C4 Parc de davant
el Centre Cívic

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es poden fer on-line, a través del formulari que trobareu
al  web  del  Centre  Cívic  de  la  Guixa:  http://www.vic.cat/ccvic/la-
guixa/noticies/inscripcions-a-la-3a-cursa-dorientacio-de-la-guixa

L’import de la inscripció a la cursa es pagarà el mateix 11 de juliol a
partir de les 9h del matí a la taula d’inscripcions.

També us podreu inscriure el mateix dia 11 de juliol a partir de les 9h del
matí, però no us podem assegurar que disposareu d’un mapa.



PREUS
 
CATEGORIA FEDERATS NO FEDERATS

(Inclou l'assegurança temporal)

C1 6,00 €

C2 6,00 € 11,00 €

C3 3,00 € 8,00 €

C4 3,00 €

IMPORTANT:  Qui  no  disposi  d’assegurança  FCOC,  FEDO  o  FEEC
(modalitat C, D o E) caldrà tramitar una llicència temporal el mateix dia
de la cursa. ÉS IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LA TARGETA EL DIA
DE  LA  CURSA,  SINÓ  S’HAURÀ  D’ABONAR  L’IMPORT  DE  LA
LLICÈNCIA TEMPORAL .
 
El preu de la inscripció inclou la participació a la cursa, el lloguer de la
pinça SportIdent (per qui no en tingui) i el mapa. Pel lloguer de la pinça
SportIdent caldrà deixar el DNI com a fiança, que serà retornat quan es
torni la pinça una vegada acabada la cursa.

RECOMANACIONS 

· És aconsellable portar brúixola.

· Aconsellem dur una equipació adequada per fer esport i moure's per la
natura.

·  Degut  a la  possibilitat  que faci  força calor,  es recomana dur  aigua
durant la cursa.

INFORMACIONS IMPORTANTS 

·  El circuits C1 i C2 han de passar obligatòriament per un pas obligat
que permet  creuar  la  carretera  de Vic  a  Santa  Eulàlia  de Riuprimer
sense perill per sota el pont.

· S’han de respectar les normes viàries per a vianants. És a dir, presteu



atenció al creuar els carrers, ja que el trànsit de vehicles no estarà tallat.
S’ha  de  córrer  o  creuar  els  carrers  pels  llocs  adequats  on  fer-ho
(voreres, passos de vianants,...).

·  Està totalment prohibit  travessar pel mig dels camps conreats. Tot i
que com que estem en temps de sega, hi haurà camps que en el mapa
estaran dibuixats com a conreats però que a la realitat ja hauran estat
segats.

· Les zones pintades al mapa de color verd oliva no es poden travessar
de  cap  manera  malgrat  no  hi  hagi  tanques.  Són  jardins  privats  de
masies i cases de pagès. 

·  En  cas  d’abandonament  d’algun  corredor  s’ha  de  passar
obligatòriament  per  l’arribada,  al  centre  de  competició,  perquè
l’organització en tingui constància.

SERVEIS 

· Hi haurà servei de bar al Centre Cívic 

· Es podran utilitzar els lavabos del Centre Cívic.

· Hi haurà ambulància.

· No hi haurà guarderia.



FOTOS 








