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MATERIAL 
OBLIGATORI 
PER LA 
ROGAINE 
MATERIAL OBLIGATORI ROGAINES DE 12h i 6h 

 

 Per corredor:  

 
 Motxilla. 
 Bidó d’aigua amb un mínim de 1,5 l.  
 Menjar i provisions d’emergència  
 Jaqueta impermeable o tallavents  
 Sportident  lligat al canell amb el precinte facilitat per l’organització 
 Frontal i piles/bateries. 

 
 

Per equip: 

 
  Xiulet  
  Manta tèrmica  
  Brúixola  
  Farmaciola  

  Telèfon mòbil amb el numero de la organització memoritzat 672 450 126 
 
Protecció solar recomanable!!!! 

 

Material Prohibit 

 

Està totalment prohibit l'ús de podòmetres, altímetres i dispositius GPS, així 

com mapes diferents de l'oficial facilitat per l'organització.  
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Anar al Index 

 MATERIAL 
OBLIGATORI 
PER LA 
CURSA 
POPULAR 

Material Obligatori rogaine de 3 h 

 

No hi haurà material obligatori per a la cursa popular de 3 hores però recomanem 
que els corredors portin un material mínim d'hidratació i emergència, així com telèfon 

mòbil amb el numero de la organització memoritzat 672450126 . 
 
 

Recordeu que estem en zona d’alta muntanya entre 1.400 i 2.400 metres, pel que es 
recomanat ser prudents i preveure roba de pluja i d’abric i protecció solar, així com 

consultar la previsió meteorològica. 

 

Material Prohibit 

 

Està totalment prohibit l'ús de podòmetres, altímetres i dispositius GPS, així com 

mapes diferents de l'oficial facilitat per l'organització.  

                                                 Anar al Index 
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COM ARRIBAR 
Ubicació 

 

L’estació de La Molina es troba a la Cerdanya, una comarca del Pirineu català, i té una 

accessibilitat òptima. El centre de competició és al aparcament de les oficines de 

l'estació, al carrer de la Muntanya Sagrada. Estarà senyalitzat des de l'entrada a 

l'estació. Les seves coordenades són: 

GPS: 42º 20' 03.90”N · 1º 56' 04.59”E  

Accés 

Accés per carretera des de Barcelona 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/Barcelona,+Espanya/Edificio+Telecabina+S/N,+Estaci%C3%B3n+de+Esqu%C3%AD+la+Molina,+17537+La+Molina,+Province+of+Girona,+Espanya/@41.8788829,1.6797546,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a49816718e30e5:0x44b0fb3d4f47660a!2m2!1d2.1734035!2d41.3850639!1m5!1m1!1s0x12a5710241aa9ad7:0xf1c8ee9a4c2c6f8e!2m2!1d1.942826!2d42.3370436
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Accés per carretera des de Girona  

 

Accés per carretera des de Tarragona  

  

https://www.google.com/maps/dir/Girona,+Espanya/Edificio+Telecabina+S/N,+Estaci%C3%B3n+de+Esqu%C3%AD+la+Molina,+17537+La+Molina,+Province+of+Girona,+Espanya/@42.1111652,2.0590039,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12bae72798c8fdab:0xaf3845b6a5296a6f!2m2!1d2.8214264!2d41.9794005!1m5!1m1!1s0x12a5710241aa9ad7:0xf1c8ee9a4c2c6f8e!2m2!1d1.942826!2d42.3370436
https://www.google.com/maps/dir/Tarragona,+Espanya/Edificio+Telecabina+S/N,+Estaci%C3%B3n+de+Esqu%C3%AD+la+Molina,+17537+La+Molina,+Province+of+Girona,+Espanya/@41.7477938,1.1994683,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a3fcdbd3ddf159:0x920569a71387a3b2!2m2!1d1.2444909!2d41.1188827!1m5!1m1!1s0x12a5710241aa9ad7:0xf1c8ee9a4c2c6f8e!2m2!1d1.942826!2d42.3370436
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Accés per carretera des de Lleida 

 

Accés en tren 

Línia R3 Hospitalet del Llobregat - Vic - Ripoll - Puigcerdà - La Tour de Carol parada de 

La Molina  

 Telèfon Rodalies de Catalunya: 900 41 00 41 

 Web Rodalies de Catalunya: www.rodaliesdecatalunya.cat 

 Des del mòbil: http://gencat.mobi/rodalies 
 

Accés en avió 

L'accés en avió haurà de ser complementat amb altres mitjans de transport públic o 

privat. Consultar ambinfo@lamolina.cat per obtenir informació concreta. 

 Aeroport de Barcelona – El Prat (a 166 km): www.aeropuertobarcelona-elprat.com 

 Aeroport de Girona – Costa Brava (a 127km): http://www.girona-airport.cat 

 Aeròdrom esportiu de La Cerdanya (a 16km): www.aerodromlacerdanya.cat 

 

                                              Anar al Index 

http://www.rodaliesdecatalunya.cat/
http://gencat.mobi/rodalies
mailto:info@lamolina.cat
http://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/
http://www.girona-airport.cat/
http://www.aerodromlacerdanya.cat/
https://www.google.com/maps/dir/Lleida,+Espanya/Edificio+Telecabina+S/N,+Estaci%C3%B3n+de+Esqu%C3%AD+la+Molina,+17537+La+Molina,+Province+of+Girona,+Espanya/@41.8222219,0.7251769,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x12a6e048e73bd37f:0xa0d32ea2d259aaaf!2m2!1d0.6200146!2d41.6175899!1m5!1m1!1s0x12a5710241aa9ad7:0xf1c8ee9a4c2c6f8e!2m2!1d1.942826!2d42.3370436
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PROGRAMA 
ROGAINE 12 
HORES 

DIVENDRES  17 DE JUNY DE 2016 

20:00  a 22:00 Recepció de Corredors cursa 12H 

 

DISSABTE 18 DE JUNY DE 2016 

06:30  Obertura del Centre de Competició i recepció de corredors 

07:15   Revisió de material i SPORTident i entrada al parc tancat  

07:25  Briefing 

07:30  Distribució de mapes 

08:00  Sortida prova 12h  

20:00  Arribada de la cursa de 12 hores  

20:30  Tancament arribada  

21:00   Sopar i entrega de premis   

 

                                              Anar al Index 
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PROGRAMA 
ROGAINE 6 
HORES 

DISSABTE 18 DE JUNY DE 2016 

06:30  Obertura del Centre de Competició i recepció de corredors 

13:40 Revisió de material i SPORTident i entrada al parc tancat , briefing i                 

distribució de mapes 

14:00  Sortida prova 6 h  

20:00  Arribada de la cursa de 6 hores  

20:30  Tancament arribada  

21:00   Sopar i entrega de premis   

 

 

       Anar al Index 
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PROGRAMA 
CURSA 
POPULAR 3 
HORES 

DISSABTE 18  DE JUNY DE 2016 

 

PROGRAMA  

08:45 Recollida de dorsals  

09:00 Nocions bàsiques d'Orientació 

09:30 Revisió de material i SPORTident i entrada al parc tancat 

09:40 Briefing 

09:45 Distribució de mapes 

10:00 Sortida de la cursa de 3 hores 

13:00 Arribada de la cursa de 3 hores 

13:30 Tancament Arribada i 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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SERVEIS 
DISPONIBLES 
WC i  DUTXES 

Al centre de competició hi ha WC i dutxes que podran fer servir el 

corredors en acabar les curses. 

 

ACTIVITATS  PER ACOMPANYANTS 

El centre de competició està situat en un lloc fantàstic on gaudir 

tranquil·lament de la natura i també amb les activitats d’estiu de La Molina 

per a tota la família (tobogans, llits elàstics, telecabines,..)  aquestes de 

pagament..  Podeu trobar els preus a la web . 

 

 

 

                                              Anar al Index 
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SIMBOLOGIA  
Aquesta és la informació de la IOF, en próxims bul.letins trobareu la especifica d’aquesta 

rogaine 

 

 
Anar al Index  
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SEGURETAT  
SEGURETAT 

No hi ha animals perillosos però si algun senglar, isard o cérvol. En algunes zones el 

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

que cal evitar.  

Cal parar atenció a uns camins per on baixen bicicletes de descens a molta 

velocitat.Estan entre les estacions de La Molina i Masella. En el mapa aquests camins 

estan marcats en color porpra.  

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

Centre de Competició. Tots els participants son responsables de la seva pròpia 

seguretat. 

 

TELÈFON EMERGÈNCIES 

 672 450 126 

 

PREVISIÓ METEOROLÒGICA 

 

Recordeu que estem en zona d’alta muntanya entre 1.400 i 2.500 metres, pel que es 

recomanat ser prudents i preveure roba de pluja i d’abric, i protecció solar, així com 

consultar la previsió meteorològica. 

Meteocat 

                                                        

                                                       Anar al Index 

http://www.aemet.es/ca/eltiempo/prediccion/municipios/pobla-de-lillet-la-id08166
http://www.aemet.es/ca/eltiempo/prediccion/municipios/pobla-de-lillet-la-id08166
http://www.meteo.cat/prediccio/esqui/la-molina
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MAPA 
LA MOLINA – MASELLA 

 

Realitzat durant 2009 i 2012 i ampliat el 2016 

Escala 1:25.000   Super DinA3 per a la prova de 6 i 12 hores 

   DinA4 per a la prova de 3 hores 

Equidistància entre corbes de nivell: 10 metres. 

Mapa amb detall d'elements però sense marcar la penetrabilitat de la vegetació. Si que 

hem intentat marcar les zones impassables. 

Al mapa no hi haurà impresa la llegenda, ni descripció de controls per manca d'espai.  

La descripció de controls es donarà impresa a part i es podrà descarregar a la web uns 

dies abans. 

Atenció a les zones prohibides, tant finques privades com carreteres amb circul·lació de 

cotxes. També les zones perilloses marcades com a prohibides al voltant de la via del 

tren. 

                                             Anar al Index 
RECORREGUTS  i TERRENY 

 

29 controls a la cursa de 3 hores i 55 controls a la cursa de 6/12 hores. 

Zona d'alta muntanya amb desnivells importants. Molt bona penetrabilitat en general. Cal 

gestionar molt bé l'acumulació de desnivell en el traçat escollit. 

Hi ha dibuixades moltes tanques però no hi son les de bestiar. Molt important tancar els 

vailets i filats perquè no pugui marxar el bestiar. 

                                              Anar al Index 
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AVITUALLAMENTS 
I HASH HOUSE 
 

Per l’època en que es correrà la cursa cal preveure sortir amb 2 litres d'aigua per 

persona en les categories de 6 i 12 hores.  

Per la cursa de 3 hores cal portar hidratació suficient, sobretot si porteu nens. 

Hi haurà avituallaments d'aigua amb personal de l'organització i es marcaran les fonts 

que es poden utilitzar. 

Hash house  amb aigua, begudes diverses, beguda energètica. Menjar salat i dolç. 

Avituallament  sòlid i líquid a l’arribada 

 

 

                                              Anar al Index 
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REGLAMENTS  
REGLAMENT 

 

El reglament de la prova de 12 hores es basa en els següents reglaments 

  Reglament oficial de Rogainie de la FCOC  

 Reglamento de la Liga Española IbeRogaine. 

El Campionat de Catalunya es disputa a la prova de 12 hores i té a més a més  aquestes 

regles per poder optar : 

“28. CAMPIONATS DE CATALUNYA 

28.1. Els Campionats de Catalunya són competicions independents 

per a cada modalitat, on el vencedor de la mateixa es proclama 

Campió de Catalunya.  

28.2. Podran guanyar el títol de Campió/ona de Catalunya aquells 

participants amb llicència federativa de la FEDO o carnet associatiu 

Catalunya Orientació tramitada a través d’un club d’orientació català i 

que compleixin UN dels dos requisits següents: a) Haver nascut a 

Catalunya; b) Disposar d’un certificat oficial de veïnatge català 

(tramitat per un registre civil de Catalunya). “ 

 

Per les proves de 6 hores i de 3 hores és d’aplicació el 

Reglament oficial de Rogaine de la FCOC  

CATEGORIES 

 

 Proves  12h i 6 hores.  (Equips de 2 a 5 components.) 
 

 JJ: Menors de 19 anys. (Com a mínim un membre major de 18 anys) 

 HO,DO,XO: Categories Open. Homes, dones i mixta. Categoria 

oberta d’edat. 

http://www.web.orientacio.cat/images/reglaments/copa_catalana/2016/REGLAMENT_COMPETICIO_ROGAINE.pdf
http://www.web.orientacio.cat/images/reglaments/copa_catalana/2016/REGLAMENT_COMPETICIO_ROGAINE.pdf
http://www.web.orientacio.cat/images/reglaments/copa_catalana/2016/REGLAMENT_COMPETICIO_ROGAINE.pdf
http://www.web.orientacio.cat/images/reglaments/copa_catalana/2016/REGLAMENT_COMPETICIO_ROGAINE.pdf
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 HV,DV,XV: Veterans. Tots els membres de l’equip amb més de 40 

anys. 

 JA: Joves de menys de 19 anys i Adults de més de 19 anys. 

 SV: Súper Veterans/es, de més de 55 anys. 

 

 

Prova 3 hores. (Equips de 2 a 5 components. **) 
 

 HS,DS,XS: Categories úniques. Homes, dones i mixta. Categoria 
oberta d’edat. 

 
**Possibilitat de córrer en solitari, però fora de classificació.  

 
Totes les edats són el dia de la cursa 

 

CRONOMETRAGE 

 

El cronometratge de la cursa es farà amb el sistema Sportident..El xip 
Sportident caldrà dur-lo lligat al canell durant tota la cursa, amb un 
precinte facilitat per l’organització. Si un participant trenca el precinte, tot 
l’equip quedarà desqualificat . El precinte únicament es retirarà per 
l’organització a l’arribada.  

Cada membre de l’equip haurà de disposar del seu propi xip Sportident i 
tots els membres  hauran de validar els controls amb una diferència 
màxima d’un minut. 

L'esportista és el responsable de tenir una tarja amb suficient capacitat per 
registrar els controls que visitarà (Si 9,10 ó 11). Si 9 màxim de 50 
memòries. Es pot llogar un a l'organització.  

En cas d'abandonament serà obligatori passar per la taula d'arribada i informar-ne 

l'organització per poder portar un control de tots els participants a la cursa. 
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PUNTUACIONS I PENALITZACIO PER TEMPS 

La puntuació de cada control vindrà determinada pel valor del primer dígit del codi 

del control, tots els membres de l'equip han de validar el seu pas a les bases de 

control trobades,  

En arribar a meta, cal esperar l'últim component de l'equip per marcar en el control 

de meta. 

Després de les 3h, 6h o 12 h, del inici de la cursa, depenent de la modalitat de cursa 

escollida, als participants que arribin a meta se'ls aplicarà la següent penalització en 

funció del temps que hagi passat. 

 Fins a 04'59"→ 5 punts. 

 de 05'00" a 09'59"→ 10 punts. 

 de 10'00" a 14'59"→ 20 punts. 

 de 15'00" a 19'59"→ 30 punts. 

 de 20'00" a 24'59"→ 40 punts. 

 de 25'00" a 29'59"→ 50 punts. 

 més de 29'59" → Desqualificació. 

 

                                                    Anar al Index 

 
SOPAR 
BERENAR 
Per  a tots els participants de les curses de 6 i 12 hores 

 

Possibilitat de menjar per a acompanyants (6€). Cal sol·licitar-ho prèviament, 

Cal portar plat, got i coberts!!! 
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ORGANIGRAMA 

 

 Director tècnic:    Carles Loré 

 Cap de cursa:      Jordi Deu 

 Coordinadora:      Begonya Almor 

 Sportident:          Jordi Bonet 

 Webmaster:         Jordi Deu 

 Organització:  C.O.C.  Club Orientació 
Catalunya 

 

AMB EL 
SUPORT DE: 
 

Fontanals de Cerdanya 


