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Esport de l’Orientació 
 

 
L’esport de l’orientació es caracteritza per no 
conèixer el traçat a recórrer, més que res perquè 
la persona que participa en aquesta disciplina, 
recull el mapa en el moment de donar-li l’eixida 
i serà la pròpia esportista, qui decideix la millor 
ruta per anar visitant els diferents controls de 
que consta la cursa. Cap persona realitza el 
mateix recorregut. 
 

Un dels elements fonamentals d’aquest esport 
és l’estratègia i és per aquest motiu que una de 
les màximes de l’orientació és “pensa i corre”. 
 

INSCRIPCIONS 
Es realitzaran a través del formulari ONLINE.  
Els participants han de tenir la Llicència Escolar 
d’Orientació. En cas de no tenir-la, cal indicar-ho en 
el formulari d’inscripció i el club organitzador tramitarà 
les respectives llicències. 

 

INSCRIPCIONS GRATUÏTES 
Fins al 09/02/2022 

 

 

https://forms.gle/pww6swaqQFoFcsoH8


 
CATEGORIES 

 

 

 

 Prebenjamí:  

 Benjamí:  

 Aleví:  

 Infantil:  

 Cadet: 

 Juvenil:  

 

 
Nascuts 2014 i 2015 

Nascuts 2012 i 2013 

Nascuts 2010 i 2011 

Nascuts 2008 i 2009 

Nascuts 2006 i 2007 

Nascuts 2004 i 2005 

*No hi ha segregació de les categories per sexes. 

 
 

 
LOCALITZACIÓ 

 

 

 

Poliesportiu Les Pereres 
Xàtiva 

 

 

 

 

ACTIVITATS 
 

 

1.Laberint-Jocs GO4-O 
 
Consisteix en completar un 
laberint o un recorregut 
entre una sèrie de cons con 
l’ajuda d’un croquis senzill. 
Diversos nivells de dificultat. 

3.Recorregut curt 
 
Recorregut d'orientació de 
nivell bàsic amb elements 
fàcils d’interpretar que 
tindria com a referència la 
categoria Aleví. 

2.Correlí 
 
Activitat que té com a base 
el recorregut d'orientació, 
però amb símbols de dibuix 
i il·lustracions adaptades a 
les edats infantils. 

4.Recorregut llarg 
 
Recorregut d'orientació de 
nivell bàsic amb més balises 
i dificultat que tindria com a 
referència la categoria 
Infantil o Cadet. 



PUNTUACIÓ i CLASSIFICACIÓ 
 

Sistema de control: Classificació: Resultats: 

Es durà a terme el control de 
forma tradicional. Amb el 
sistema de pinça o de targeta 
en paper i llapis (depenent 
de la situació de la 
pandèmia). 
 
Es recomana que els 
participants porten un llapis, 
bolígraf o retolador per al 
marcatge dels controls. 

 

La puntuació es realitzarà 
segons el nombre d'activitats 
que duga a terme cada 
corredor. Puntuarà un 
mínim de 2 recorreguts (20 
punts). 

Els recorreguts que 
comptaran per a cada 
categoria són els següents: 

- Prebenjamí i Benjamí: 
correlí i circuit curt. 
- Aleví, Infantil, Cadet i 
Juvenil: circuit curt i circuit 
llarg. 
- Cada circuit complet i sense 
errors puntua 20. Per cada 
error es restarà 1 punt. 
Corredor que inicie un dels 
circuits tindrà com a mínim 
10 punts. 

 

Els resultats de la prova i el 
rànquing escolar es 
publicaran a la pàgina web 
de la FEDOCV: 
 
https://www.fedocv.org/orientacion-
en-edad-escolar/juegos-deportivos 

 
Els mapes es lliuraran i no 
caldrà tornar-los. Només es 
retornarà la targeta de 
control per a la seua 
posterior correcció. 
 

 
 

 

PROTÒCOL COVID 
 

El nostre equip: 
 

Paco Aragón, Oscar Barberà, 

Paco Benito, Neus Carboneras, 

Pepe Prats, Carles Sànchez, 

Edu Sanchis, Vicent Vercher. 

 Tot el personal portarà mascareta, utilitzarà gel 
hidroalcohòlic, i contínuament realitzarà accions 
de neteja personal i de la seua àrea. 

 Els participants mantindran en tot moment una 
distància d’almenys 1’5 m. en la zona de prova 

 En la zona de eixida i meta, sempre es farà ús de 
la mascareta cada participant es podrà treure la 
mascareta una vegada en carrera, tenint 
l’obligació de tornar a col·locar-se la, després de 
entrar en meta. 

 L'organització es reserva el dret de participació 
en cas que algun corredor presente símptomes de 
malaltia. 

 L’organització tindrà a disposició dels 
participants gel hidroalcohòlic, de què s'haurà de 
fer ús, abans d'accedir a la eixida. 

 Es distingiran accessos diferents a les eixides per 
categories. Cada participant haurà d'accedir al 
seu recorregut segons aquesta distinció. 

 La zona de eixida estarà controlada per una 
persona, que donarà l'ordre de entrada a la zona 
de mapa. 

Contacte: 
caxorientacio@gmail.com 
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