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ROGAINE 
SERRA DEL 
CATLLARÀS 

 

 

                                INDEX  
              Cliqueu a la linea per anar  directament al apartat. 

• MATERIAL OBLIGATORI PER LA ROGAINE 

• MATERIAL OBLIGATORI PER LA CURSA 

POPULAR 

• RECORDEU PORTAR PLATS I COBERTS PEL 

DINAR 

• COM ARRIBAR 

• PROGRAMA ROGAINE (6h) 

• PROGRAMA CURSA POPULAR (3h) 

• SIMBOLOGIA ( Es donarà a la sortida separada del 

mapa) 

• CONSELLS DE SEGURETAT 

• PREVISIO METEOROLOGICA 
 

11/03/2017  
Sant Julià de Cerdanyola , Barcelona 
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MATERIAL 
OBLIGATORI PER 
LA ROGAINE 

MATERIAL 

Material Obligatori 

Per participant:  

• SPORTdent lligat al canell amb el precinte facilitat per l’ organització,  

• rellotge 

• brúixola 

• aigua (1,5L) 

• barretes energètiques o similar 

• Jaqueta Impermeable 

• Manta d’emergencia 

• Frontal amb bateries 

• Mapa lliurat per la organització 

Per equip: 

• Farmaciola 

• xiulet 

• Telèfon mòbil amb el número de la organització memoritzat 672450126 

/629776713 

  

Material Prohibit 

• GPS, Altímetre, Podòmetre.                       

Anar al Index 
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• MATERIAL 
OBLIGATORI 
PER LA CURSA 
POPULAR 
MATERIAL OBLIGATORI 

Per participant: 

• SPORTdent lligat al canell amb el precinte facilitat per l’ organització 

• rellotge  

• brúixola  

• aigua  suficient 

• barretes energètiques o similar 

• mapa lliurat per la organització 

• Recordeu que estem en zona d’alta muntanya entre 1.400 i 2.300 metres, pel 

que es recomanat ser prudents i preveure roba de pluja i d’abric així com 

consultar la previsió meteorològica. 

Per equip:  

• xiulet  

• Telèfon mòbil amb el número de la organització memoritzat 672450126/ 

629776713 

 

Material Prohibit 
GPS, Altímetre, Podòmetre                                                                                         

                                                         Anar al Index 
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RECORDEU 
PORTAR PER 
DINAR 

 

Cal portar plat, got i coberts!!! 

 

                                                   Anar al Index 
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COM ARRIBAR 
Clicar a l’imatge per anar a google maps 

 

• El centre de competició estarà situat a l'edifici de l'Ajuntament de 
Sant Julià de Cerdanyola. 

• El pàrquing es farà en alguns  carrers del poble que s'indicaran . 
Si us plau, seguiu les indicacions dels encarregats per aparcar de 
manera ordenada. 

• Per passar la nit amb autocaravanes i furgonetes es prega 
aparcar a l'aparcament de la zona esportiva al costat de la 
piscina municipal. 
 

 

 

                                              Anar al Index 

  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1NvvXWUUNPLigaNI9W6eMER7xtyc&ll=42.22040709736958,1.8964084399658532&z=16
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PROGRAMA 
ROGAINE 

DISSABTE 11  DE MARÇ DE 2017 

PROGRAMA  

08:00 Obertura centre de competició i recollida de dorsals 

09:00 Nocions bàsiques d'Orientació 

09:15 Revisió de material i SPORTident, entrada al parc tancat 

09:35 Briefing 

10:00 Sortida de la cursa de 6 hores 

16:00 Arribada de la cursa de 6 hores 

16:30 Tancament Arribada 

16:30 Dinar-berenar (cal portar plat, got i cobert) 

17:00 Entrega de premis 
 

                                                      Anar al Index 

  

https://www.google.com/search?newwindow=1&es_sm=122&qscrl=1&q=Nocions+b%C3%A0siques+d%27Orientaci%C3%B3&spell=1&sa=X&ei=yTJJVdnYLMPlUsH6gNgO&ved=0CBgQBSgA
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PROGRAMA 
CURSA 
POPULAR 

DISSABTE 11  DE MARÇ DE 2017 

PROGRAMA  

08:00 Obertura centre de competició i recollida de dorsals 

09:00 Nocions bàsiques d'Orientació 

09:15 Revisió de material i SPORTident, entrada al parc tancat 

09:35 Briefing 

10:00 Sortida de la cursa de 3 hores 

13:00 Arribada de la cursa de 3 hores 

13:30 Tancament Arribada 

13:45 Entrega de premis 

 

                                                       Anar al Index 

  

https://www.google.com/search?newwindow=1&es_sm=122&qscrl=1&q=Nocions+b%C3%A0siques+d%27Orientaci%C3%B3&spell=1&sa=X&ei=yTJJVdnYLMPlUsH6gNgO&ved=0CBgQBSgA
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     SIMBOLOGIA 
(No la trobareu impresa al mapa, es donarà a la sortida per separat)    

Clicar sobre la imatge per imprimir 
 

 

                        Anar al Index 

 

  

 

 CLUB ORIENTACIO CATALUNYA 
C/ Salou,25 baixos 

+34672450126 | falgars”clubcoc.car | [Dirección 

web] 
 

http://rogainecatllaras.clubcoc.cat/uploads/Descripcions-Control-Rogaine-Catllaras-2017.pdf
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SEGURETAT  

SEGURETAT 

No hi ha animals perillosos però si algun senglar, isard o cérvol. En aquesta època 

la processionària comença a ser un perill, vigileu. En algunes zones el sotabosc té 

moltes branques trencades i arbres caiguts. Hi ha zones amb força pendent que 

cal evitar. Degut a les últimes nevades fortes , algunes zones cap al sud i sud -

est del mapa poden presentar neu i gel. 

Hi han molts filats que no es veuen a primera vista. Vigileu! Si trenqueu 

algun , aviseu a l'organització. 

Hi haurà una ambulància per emergències mentre duri la prova que estarà situada 

al Centre de Competició al costat de l'Ajuntament. Tots els 

participants són responsables de la seva pròpia seguretat. 

 

TELÈFON EMERGÈNCIES 

672450126 

629776713 
 

PREVISIÓ METEOROLÒGICA 

Recordeu que estem en zona d’alta muntanya entre 1.400 i 2.300 metres, pel que es 

recomanat ser prudents i preveure roba de pluja i d’abric així com consultar la 

previsió meteorològica. 

• Meteocat 

• Aemet 

hhttp://www.meteo.cat/prediccio/municipal/081666ttp:/www.meteo.cat/
hhttp://www.meteo.cat/prediccio/municipal/081666ttp:/www.meteo.cat/
http://www.aemet.es/ca/eltiempo/prediccion/municipios/pobla-de-lillet-la-id08166
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                                                       Anar al Index 

http://www.meteo.cat/prediccio/municipal/089030

