DARRERES INFORMACIONS
Dissabte 29 de setembre. Sprint nocturn.
Nucli antic d'Alcúdia
•

Centre de competició: pati del CEIP Porta des Moll.

•

La sortida serà amb balisa start entre les 21:00 i les 21:30h.

•

Cal ésser respectuós amb el patrimoni històric del nucli antic d'Alcúdia, per aquest
m o t i u NO està permés pujar per damunt La Murada. És motiu de
desqualificació.

•

La particularitat d'sprint nocturn de la cursa (pensau a dur frontal), ens permet
gaudir d'una forma diferent d'un mapa en el que ja hem corregut.

•

Si vos estau iniciant en l'esport de l'orientació, teniu l'opció de fer la cursa en
parella o petit grup.

•

Si no voleu patir la incomoditat dels morcards, duis protecció contra aquests
insectes.

Diumenge 30 de setembre. Mitja distància urbana.
Zona dels Llacs del Port d'Alcúdia
•

Centre de competició:

•

Per arribar-hi des de la carretera Inca – Alcúdia :
desviar-se cap al Port d'Alcúdia – Can Picafort – Artà i
prendre la sortida Avinguda Pere Mas i Reus (tal com indica la fotografia)

•

Les hores de sortida es publicaran dissabte dematí.

•

Cal ésser respectuós amb la propietat privada (jardins, ...). Recordar, en el mapa,
que el color verd oliva no es pot trepitjar. És motiu de desqualificació.

•

En aquesta ocasió podreu gaudir d'un mapa NOU molt interessant per les
singulars
carecterístiques de la zona (fa temps que no gaudim d'aquesta
oprtunitat).

•

Si vos estau iniciant en l'esport de l'orientació, teniu l'opció de fer la cursa en
parella o petit grup.

•

Si no voleu patir la incomoditat dels morcards, duis protecció contra aquests
insectes.

RECORDAU: el termini d'inscripció acaba demà a les 15:00h
https://www.rockthesport.com/es/evento/2-dies-o-alcudia-sabado
https://www.rockthesport.com/es/evento/2-dies-o-alcudia-domingo

VOS HI ESPERAM !!!!!!!

INFORMACIÓ GENERAL
Dissabte 29 i diumenge 30 de setembre de 2018, el Club Ermassets organitza amb el
suport i col·laboració de l'Ajuntament d'Alcúdia i la FBDO, la segona edició dels
“2 DIES D'ORIENTACIÓ D'ALCÚDIA”.
L'esdeveniment consisteix en un sprint nocturn al nucli antic del poble d'Alcúdia i en una
cursa de mitja distància urbana al Port d'Alcúdia (aquesta darrera prova, puntua per la
lliga d'Orientació 2018).

PROGRAMA

Dissabte 29 de setembre. Sprint nocturn.
Nucli Antic d'Alcúdia.
20:00 Obertura de la secretaria, inscripcions i canvis.
20:30 Tancament de les inscripcions.
21:00 Sortida dels primers corredors.
LOCALITZACIÓ

CENTRE DE COMPETICIÓ
El centre de competició estarà situat al pati del CEIP Porta des Moll.
El municipi d'Alcúdia té habilitades diverses zones de parking que facilitaran l'aparcament
dels vehicles fora de la zona de carrera.
IMPORTANT
• A partir de les 19:00h pregam no passejar per la zona de competició. Tot i no ser
una cursa puntuable per a la lliga 2018, confiam en el joc net de tots els
participants.
•

Recordar-vos que aquests dies a Alcúdia encara hi ha molts turistes i a l'hora de la
cursa les terrasses dels bars i restaurants estaran bastant concorregudes. Esperam
que sigueu respectuosos amb les activitats del poble.

•

Recordau que és una prova urbana i no es talla el tràfic de vehicles, i que els cotxes
tenen preferència.

•

Si plou, la pedra del terra pot llenegar, cal anar amb compte.

•

No es permet la participació de corredors acompanyats de cans.

MATERIAL
• Tarja sportident (si no en tens, la pots llogar en el Centre de Competició)
• Frontal
• Brúixola (opcional)
• Portadescripcions (opcional)
INSCRIPCIONS
Podeu fer les inscripcions en el següent enllaç fins dijous 27 de setembre a les 15:00h
https://www.rockthesport.com/es/evento/2-dies-o-alcudia-sabado

PREUS:
Pels adults de 21 anys o majors 6€
Menors de 21 anys 4€
Els corredors/es NO FEDERATS: suplement de 3€ per llicència de prova obligatòria que
inclou una assegurança esportiva d'accidents.
Les inscripcions el mateix dia de la carrera tenen un recàrrec de 2€ per les categories
adultes i de 1€ per a menors de 20 anys, fins exhaurir mapes.

PROGRAMA
Diumenge 30 de setembre. Mitja distància urbana.
Zona dels Llacs del Port d'Alcúdia (mapa nou)
9:00 Obertura de secretaria, inscripcions i canvis.
9:30 Tancament de les inscripcions.
10:00 Sortida dels primers corredors.

CENTRE DE COMPETICIÓ
El centre de competició està pendent de determinar (aquesta informació es publicarà en el
butlletí final).

IMPORTANT:
•

A partir de les 9:00h pregam no passejar per la zona de competició. Intentau
aparcar a la zona més pròxima a la sortida. Aquesta prova puntua en la Lliga
d'Orienrtació FBDO 2018, per aquest motiu l'incompliment de la norma pot
comportar la desqualificació del corredor/a.

•

Vos pregam el màxim respecte amb les persones que no participin de l'activitat.

•

Recordau que és una prova urbana, que no es talla el tràfic de vehicles, i que els
cotxes tenen preferència.

•

No es permet la participació de corredors acompanyats de cans.

MATERIAL
• Tarja sportident (si no en tens, la pots llogar en el Centre de Competició)
• Brúixola (opcional)
• Portadescripcions (opcional)
INSCRIPCIONS
Podeu fer les inscripcions en el següent enllaç fins dijous 27 de setembre a les 15:00h
https://www.rockthesport.com/es/evento/2-dies-o-alcudia-domingo

PREUS:
Pels adults de 21 anys o majors 6 / 8€ depenent de la categoria
Menors de 21 anys 4€
Els corredors/es NO FEDERATS: suplement de 3€ per llicència de prova obligatòria que
inclou una assegurança esportiva d'accidents.
Les inscripcions el mateix dia de la carrera tenen un recàrrec de 2€ per les categories
adultes i de 1€ per a menors de 20 anys, fins exhaurir mapes.
INFORMACIÓ TÈCNICA
El mapa de dissabte és escala 1:4000.
Diumenge correrem en un mapa nou Escala 1:5000. No cumpleix la norma ISSOM 2017.
És un tereny eminentment urbà, però amb moltes zones enjardinades.
Trobareu zones marcades al mapa com a marquesines (símbol nº 526.2) que poden estar
ocupades per taules de bars i restaurants, mostradors de tendes i souvenirs, per
comoditat vostra i dels negocis evitau passar-hi pel mig.
Les hores de sortida es publicaran divendres 28 amb les darreres informacions de les
curses (butlletí final).

MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ
1. No seguir les indicacions de l'organització.
2. Passejar per la zona de carrera des de 2 hores abans de la competició i fins que es
tanqui la Meta.
3. Córrer per les zones prohibides en el mapa.
4. Usar altres dispositius per orientar-se que no sigui mapa i brúixola.
5. Mostrar actituds incíviques i de no respecte a l'entorn i neteja de les instal·lacions i
propietats públiques o privades.
6. Llançar brutícia.
7. Altres comportaments incívics i/o no adequats.
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