
DARRERA PROVA DE LA COPA 
CATALANA D’O-BTT i Prova popular 

HOSTALRIC, diumenge, 7 de novembre de 2010 
 

El proper diumenge 7 de novembre l’orientació en btt arriba a La Selva, en concret a Hostalric i 
voltants. Tothom podrà participar-hi i descobrirà els encants d’una zona situada entre el Montnegre i El 
Montseny. Circuits per a tots els nivells, no hi ha excuses!!! Ho tindrem tot a punt perquè us divertiu!!! 

PROGRAMA: 9h Obertura de taules d’informació i recollida de targetes de control. També hi haurà una 
petita explicació de com funciona la cursa per les persones que no ho hagin fet mai. 10h  Sortida dels 
primers participants. 13:30h Tancament arribada, lliurament de premis i retirada de controls. 

MAPA.  Mapa del 2009, actualitzat aquesta tardor, normes I.O.F. Escales segons circuits. Mapa molt 
complert per a BTT, amb gran xarxa de viària i canvi de zones des de les més planes a les més abruptes. 
Caldrà respectar tots els passos indicats i obligatoris donada la proliferació d’importants vies de 
comunicació, algunes de prohibit accés. 

RECEPCIÓ I ARRIBADA: Zona Esportiva d’Hostalric. Hi haurà parking i servei de dutxes. 

CIRCUITS: Hi ha circuits adients a totes les condicions i categories. Es pot fer individualment o en 
parella. Més informació tècnica a www.grionsorientacio.cat . Durant la cursa els corredors hauran de 
portar-se l’avituallament. 

INSCRIPCIONS I QUOTES: Inscripcions: a través de la web de la FCOC  http://copa.orientacio.org. 
Recordeu que l’inscripció es necessària per disposar de mapes el dia de la prova i perquè sigui vàlida cal 
fer l’ingrés a 2038-8950-09-6000054235. Recordeu que el primer termini amb descompte és fins el 
dimecres 3 de novembre. Us podreu inscriure al darrer moment amb recàrrec. 

Categoria  Amb llicència BTT Sense llicència BTT* Fora de termini * 
Federats > 18 10,00 € 15,00 €  + 5,00 € 
Federats < 18  4,00 €  8,00 €  + 5,00 € 
Iniciació > 18  5,00 € 9,00 €  + 2,00 € 
Iniciació < 18  1,00 € 5,00 € + 2,00 € 

SPORTIDENT: Totes les categories participen amb targeta Sportident, tot participant que no en disposi, 
podrà llogar-la, indicant-ho en la inscripció. El lloguer de la targeta té un cost de 6 € per les categories de 
competició i gratuït per les d'iniciació. L'import del lloguer es pagarà el dia de la cursa, a més caldrà 
deixar de fiança el DNI del participant el qual se li tornarà al lliurar-la de nou a l’arribada. 

Més info a www.grionsorientacio.cat, info@grionsorientacio.cat o al 606260260. 

                  

 

Recordar que TOTS els NO FEDERATS AMB LLICÈNCIA BTT FCOC han de pagar la llicència 
temporal sempre. No serveix cap altre llicència. 


