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Cursa d’orientació Puig de sa Morisca
Calvià, 26 Novembre 2017
El club Ermassets organitza el proper 26 de novembre
de 2017 a les 10h una cursa d’orientació en modalitat
clàssica de mitja distància per l’entorn del puig de na
Morisca, a Calvià.
“El Puig de sa Morisca és una petita elevació
muntanyosa que està situada a la localitat de Santa Ponça al
municipi de Calvià (Mallorca). Des del 2002, el turó és preservat
com a parc arqueològic, adaptat i obert al públic per la conselleria
de turisme del Govern Balear i l'Ajuntament de Calvià per al gaudi
del públic. També forma part de l'entramat del Passeig de Calvià, el
qual és considerat com el Pulmó verd del municipi. El total de la
seva extensió abasta 35 hectàrees.“
(Font: Wikipedia)

Competició
El centre de competició estarà situat al carrer puig de Na Morisca,
Santa Ponça, en el pàrquing enfront de l’escola d’infantil i primària.
Queda expressament prohibit accedir-hi a la zona de cursa durant
les setmanes anteriors a la prova.

Butlletí 1

Programa
 Dijous 23 de novembre, 15 h: Tancament Inscripcions online
 Divendres 24 / dissabte 25 de novembre: publicació de les
hores de sortida
 Diumenge 26 de novembre, mitja distància:
o
o
o
o
o
o

9:00 Obertura del centre de competició i inscripcions
9:45 Tancament d'inscripcions
10:00 Primeres sortides
11:00 Inici del correxic
13:00 Tancament de meta
13:30* Lliurament de trofeus

* L’entrega de trofeus es podrà avançar en funció del
desenvolupament de la cursa.

Recollida de pinces i sistema de cronometratge
S'utilitzarà el Sistema Sportident com a mitjà de control de temps.
El lliurament de pinces als corredors inscrits que no tenen es farà al
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 nombre de pinça
que figura en la seva inscripció es la correcta. No es permetrà la
sortida de corredors amb nombre de pinces equivocades.
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 sobrecost de 3€.
Tot corredor que abandoni la cursa ha de passar obligatòriament
pel centre de competició per a informar-ne i deixar la pinça llogada,
si és el cas.

Correxic
El correxic és un circuit per als més menuts, amb edat recomanada
entre els 3 als 9 anys, acompanyats dels pares.
És gratuït, fins disponibilitat de mapes i és donarà prioritat als nins
amb pares inscrits.
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Inscripció
Online:

https://www.rockthesport.com/evento/puig-de-sa-morisca
Tancament d'inscripció online: 23 de novembre, 15h.

Preus
Iniciació, Aleví, Benjamí, Open Groc, i Cadet: 2€
Juvenil, Junior, i Open Taronja: 5€
Sènior, Veterans, Màster, i Open Vermell: 7€
Corredors 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 5€ per a les categories d’adults.
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.

Hores de sortides
Les hores de sortides es publicaran al tancament d’inscripcions
uns dies abans de la prova.

Informació tècnica
El Puig de Sa Morisca és una petita elevació muntanyosa situada a
Santa Ponça, conformant un espai públic preservat com a parc
arqueològic. A més de diferents jaciments arqueològics de l’època
talaiòtica té una zona forestal on poder gaudir de l’orientació.
Serà una cursa orientació a peu modalitat clàssica de mitja
distància. El terreny correspon a zona boscosa típica mediterrània
amb zones de detalls de pedres i amb molt petits senders.
Desnivells suaus.
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El mapa s'ha revisat exhaustivament per ajustar-se a la normativa
vigent. L'escala del mapa per a totes les categories és d’1:7500

Categories i distàncies:
Pròximament.

Categoria

Controls

Distancia (m)

Sènior Masc.
Sènior Fem.
Veterà Masc.
Veterà Fem.
Màster Masc.
Màster Fem.
Junior Masc.
Junior Fem.
Juvenil Masc.
Juvenil Fem.
Cadet Masc.
Cadet Fem.
Infantil
Aleví
Benjamí
Iniciació
Open Vermell
Open Taronja
Open Groc

Premis
Hi haurà obsequi per als guanyadors de les categories: Iniciació,
Aleví, Benjamí, Cadet, Juvenil, Junior, Sènior, Veterans, i Màster.

Motius de desqualificació
i. No seguir les indicacions de l'organització.
ii. Córrer per zones prohibides en el mapa.
iii. Usar altres dispositius per orientar-se que no siguin mapa i
brúixola.
iv. Mostrar actituds incíviques i de no respecte a l'entorn i neteja
de les instal·lacions i propietats públiques i privades.
v. Llançar brutícia
vi. Altres comportaments incívics i/o no adequats.
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Organització:
Director de la cursa: Tomeu Angulo
Revisió de mapa: Tomeu Angulo
Traçador: Jordi Domènec
Equip abalisament: Tomeu & Jordi
Tècnics Sportident: Toni Pérez & Isaac Lera
Equip Sortides: Leena, Araceli, Sandra
Equip Logística: Bernat,Simó, Toninaina

Amb la col·laboració de:
• Ajuntament de Calvià
• Federació Balear d’orientació

