BUTLLETÍ 2

2ª Prova de la lliga 2018 de la Federació Balear d’Orientació

INFORMACIÓ GENERAL
Diumenge 8 d’abril de 2018 el Club Ermassets organitza amb el suport i
col·laboració de l’Ajuntament de Calvià i el seu Institut Calvianer d’Esports i la
col·laboració de la FBO , la segona prova de la lliga d’Orientació 2018 de les Illes
Balears, al Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca.

COMITÉ ORGANITZADOR
DIRECTOR DE CURSA i COMUNICACIÓ

Isaac Lera

REVISIÓ DE MAPA i TRAÇADOR

Jordi Domènech

EQUIP DE CAMP

Llorenç Coll i Jordi Domènech

JUTGES CRONOMETRADORS i INSCRIPCIONS

Toni Pérez i Isaac Lera

TRESORERIA

Bernat Bestard

LOGÍSTICA

Ermassets-O

PROGRAMA
Diumenge 8 d’abril . Prova Escore. Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca
09:00 Obertura de la secretaria , inscripcions i canvis.
09:30 Tancament de inscripcions a la secretaria.
09:40 Desplaçament de totes/s els competidors cap a la sortida. Fins aquest moment
està totalment prohibit entrar al Parc Arqueològic, sota desqualificació .
09:50 Lliurament dels mapes i darreres informacions
09:59 Obertura de mapes i temps d’estratègia
10:00 Sortida en massa
11:30 Fi del temps sense penalitzar
12:00 Tancament de meta
12:00 Lliurament de premis als guanyadors

LOCALITZACIÓ
Puig de Sa Morisca, Santa Ponsa , municipi de Calvià

CENTRE DE COMPETICIÓ
El centre de competició estarà situat just davant de l’escola del Puig de sa
Morisca, a pocs metres de l’entrada al Parc Arqueològic.
Hi ha prou aparcament als voltants, vos preguem evitar cap molèstia als veïns de les
cases de la zona i que compartiu cotxe per minimitzar emissions CO2

ACCESSOS
El Parc Arqueològic està indicat des de qualsevol entrada a Santa Ponsa , des
de Palma, Andratx o Son Ferrer.

INFORMACIÓ TÈCNICA
CARTOGRAFIA
Mapa realitzat a l’agost de 2012 per els cartògrafs José Batista (POR) i Rui
Antunes (POR). Forma part del projecte Golf Santa Ponsa. ISSOM 2000
Revisat i actualitzat per Jordi Domènech al març 2018
Per aquesta prova s’utilitzarà la zona nord que correspon al Parc Arqueològic
del Puig de Sa Morisca. Degut a que aquesta zona inclou molt de detall , s’ha decidit
córrer a escala 1:5000 i reduir al 75% de tots els símbols per millorar la llegibilitat.
Equidistància 5 m.
NOTA IMPORTANT: El mapa no portarà llegenda. I l’organització tampoc
n’oferirà com altres vegades. Totes/s els que vulgueu tenir-la, podeu descarregar-la
i/o imprimir-la al final d’aquest butlletí n2
TERRENY
El mapa inclou l’escola Puig de Sa Morisca i una franja de habitatges
unifamiliars privats a la part nord-oest. Tanmateix hi ha restes arqueològiques d’un
poblat talaiòtic, torre i talaiots, degudament senyalitzats com a zones prohibides al
mapa amb el símbol 709 i baix cap concepte podran ser travessats o visitats. Serà
motiu de desqualificació. El parc també compta amb una bona representació de
patrimoni etnològic, amb nou conjunts, formats per cabanes i barraques de roters i
rotllo de sitja de carboners.
El Puig de sa Morisca està a 119 m sobre el nivell del mar. La diferencia entre el
punt més baix i el més alt del mapa és de 95 m.
Típic bosc mediterrani balear de pi (Pinus halepensis) amb vegetació baixa i
arbustiva mata (Pistacia lentiscus) i bruc (Erica arborea), representada per el doble
ratllat que alenteix la cursa. Les zones obertes del mapa presenten molt detall de la
mata i de la resta de vegetació. Es molt important valorar la informació de la
vegetació ja que suposarà en molts casos un vertader obstacle i/o factor de visibilitat.
Mentre que hi ha nombroses zones de molt bona progressió (bosc blanc).
Hi ha nombrosos elements rocallosos (roques aïllades, tallats de diferent
grandària i alçada) així com una xarxa de camins i corriols considerable. A les pendents
existeixen nombrosos murs de pedra en sec d’aprofitament del terreny per fer
bancals. Molts d’ells estan coberts de vegetació.
En quan a la representació del relleu existeixen dues zones diferenciades: una
al voltant dels turons de sa Morisca, amb vessants homogènies i d’altra amb
nombroses fondalades, depressions, esperons i rases d’erosió per aigua.
Nota: els panells informatius
verticals del parc arqueològic
apareixen representats al mapa
amb el símbol X (540).

CURSA ESCORE
L’ESCORE és una modalitat no oficial de les curses d’orientació en què els
participants han de desplaçar-se a peu, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima
puntuació passant pels controls en un temps màxim i un ordre lliure.
Els participants disposen d’un mapa on hi ha impresos tots els controls i el seu
valor. No tots els controls valen els mateixos punts, això dependrà de la dificultat física
i/o tècnica per trobar-los.
Els participants han d’aconseguir fer tots els punts que puguin passant pels
controls en un temps màxim estipulat.
No hi ha recorreguts establerts, cadascun decideix l’ordre de pas pels controls.
Cada control es marca sobre el terreny amb una estaca d’orientació numerada
, amb una balisa de tela de tres requadres i forma triangular de 30 x 30 cm que alterna
els colors blanc i taronja, i una base electrònica per marcar el pas dels participants.
Tot corredor que abandoni la cursa ha de passar obligatòriament pel centre
de competició per a informar-ne i deixar la tarja electrònica llogada, si és el cas.

L’ESCORE PUIG DE SA MORISCA’18
La cursa de diumenge tindrà:
Controls: 30
Puntuació: el valor del control el marcarà la desena del seu nombre (per
exemple el control 56 te una puntuació de 1 punt)
Així els tots els controls que comencin per: 5 tindran un valor de: 1 punt
6 tindran un valor de: 2 punts
7 tindran un valor de: 3 punts
10 tindran un valor de: 5 punts

Durada: 90 minuts màxim per no penalitzar.
Penalitzacions: entre 90 i 95 minuts , 5 punts ; entre 95 i 100 minuts 10 punts ;
entre 100 i 105 , 20 punts; entre 105 i 110 , 40 punts ; i entre 110 i 115 tots els
punts.

Aigua: hi haurà un punt d’aigua enmig del mapa (símbol 713)

i a meta

MATERIAL
L’organització facilitarà un mapa a cada corredora/r inscrit amb paper de
qualitat , resistent a l’aigua i suor , amb gran resistència a esqueixar-se.
Material obligatori
Tarja sportident
No farem control de material i no demanem un altre material obligatori, encara
que pensem que és important que vos acostumeu a portar un material de seguretat
mínim. Recomanem:
-

Brúixola
Xiulet ( degut a que el recorregut és lliure, pot servir d’ajuda a la localització en
cas de lesió ocasional o pèrdua)
Polaines o dur les cames cobertes
Rellotge: per calcular el temps

INSCRIPCIONS
Podeu fer les inscripcions al portal rockthesport en el següent enllaç fins dijous
dia 5 d’abril a les 15:00

https://www.rockthesport.com/es/evento/puig-sa-morisca-2018

PREUS
igual o més de 21 anys 8 EUR
igual o inferior a 20 anys 4 EUR

Corredores/s no federats: suplement de 3€ per llicencia de proba obligatòria que
inclou una assegurança esportiva d’accidents.
Les inscripcions el mateix dia de la carrera tenen un recàrrec de 4€ per a les
categories d’adults i 2€ per menors de 20 anys , fins exhaurir mapes.

Si t'inscrius online, a més de fer-ho a un preu més econòmic, facilites
l'organització de l'esdeveniment, i et podrem oferir una millor atenció. Aquesta
penalització va enfocada a conscienciar als participants al fet que s'inscriguin online
dins del termini determinat per l'organització, termini que d'altra banda és bastant
ajustat i raonable pel que fa a l'antelació (dijous anterior al dia de la prova). Aquest
termini és el límit que l'organització té per gestionar la impressió dels mapes i altres
tasques organitzatives abans de la cursa.
S'utilitzarà el Sistema Sportident com a sistema de cronometratge.
El lliurament de tarja electrònica als corredors inscrits que no en tenen es farà
a la secretaria del centre de competició i tindran preferència per a la seva recollida els
inscrits abans del termini de penalització. Per recollir-les, s'ha de deixar un document
d'identitat (DNI o un altre) o 40€.
És responsabilitat dels corredors comprovar que el número de tarja electrònica
que figura en la seva inscripció es la correcta. No es permetrà la sortida de corredors
amb número erroni.
En cas de detectar qualque error a la inscripció, s'haurà d'informar a
l'organització al més aviat possible.
El canvi de pinça fora del tancament d'inscripcions tindrà un cost afegit de 3€.

PREMIS
Hi haurà un obsequi per als guanyadors de les categories competitives: Infantil,
Cadet, Juvenil, Junior, Sènior, Veterans, i Màster, tant masculí com femení i també
pels Open groc, taronja , vermell i la Iniciació

MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ
1.No seguir les indicacions de l'organització.
2. Córrer per les zones prohibides del mapa , degudament marcades amb el símbol
709
3. Usar altres dispositius per orientar-se que no siguin mapa i brúixola.
4. Mostrar actituds incíviques i de no respecte a l'entorn i neteja de les instal·lacions i
propietats públiques i privades.
5. Llançar brutícia.
6. Altres comportaments incívics i/o no adequats.
7. Córrer fora dels límits interiors del parc arqueològic : voreres, carrers i finques
adjacents

ORGANITZA

COL·LABORA

