
 

Diumenge 25 de novembre de 2007 
Arbúcies (La Selva) 

 
La II Copa Girona enguany acabarà a Arbúcies. Serà una jornada ideal per a entrenar, competir i iniciar-se. En 
un entorn de luxe de la tardor al Montseny, tots el participants de la Copa Girona i els nouvinguts podran gaudir 
dels seus carrerons, parcs, boscos i atalaies que acolliran una prova que combina la competició amb l’iniciació. 
Per tant, una proposta molt recomanada per a experts i debutants, els quals, tindran un suport especial per a 
poder provar l’orientació esportiva. I recordeu en acabar, l’espectacular BUTIFARRADA! 
 
TROBADA: Nova Zona esportiva municipal Can Pons. Al costat del Camp de futbol. (Accés a la web) 
 
MAPA: Actualitzat i ampliat de manera considerable de zona rústica, amb boscos de pinedes i mixtes, desnivell 
moderat. Estiu-Tardor 07, per Joan R. Fornaguera. (Teniu fragments a la web). 
 
PROGRAMA: A partir de les 9h recepció participants i recollida de targetes de control. A partir de les 10h 
primera sortida. Lliurament de premis a les 13h i tancament arribada i recollida de controls a les 14h. 
 
CATEGORIES i CIRCUITS: La Copa Girona-O constarà de manera natural de 5 circuits. (Recomanables per a 
la classificació de Copa Girona). 

CIRCUIT CATEGORIES CONTROLS DISTÀNCIA DESNIVELL MODALITAT
C1 HDE, H21A, H35 
C2 H40, D21A, H21B, D35, H18 i 

H20. 
C3 D21B,DH16,D40,D18 i D20 
C4 Iniciació Adults. 
C5 DH12, DH14 i iniciació infantil. 

 
En breu, tota la informació tècnica, fotos, 

accessos i hores de sortida  a 
www.grionsorientacio.cat

 
 
Quotes i inscripcions:  Per tenir una bona previsió de mapes cal inscriure’s prèviament. A 
inscripcions@grionsorientacio.cat o al 659 07 53 05 (dilluns a divendres 13:00 a 15:00 i 19:00 a 24:00 dissabte i 
diumenge - tot el día, preguntar per Jordi). Cal indicar el nom complert, nº de federat i club pels federats. Els no 
federats nom complert, DNI i data de naixement. 
Ingrés al codi d’entitat 0124821 de “La Caixa” a qualsevol caixer o oficina (pagament a tercers) cal posar 
remitent al fer la inscripció. 
 

 FEDERATS (FCOC – 
FEEC, llic-D) 

NO FEDERATS ( + 
assegurança) 

A partir del dijous 
22-11-07 

Circuits 1-3 (majors 18 anys) 6€ 10€ +3€ 
Circuits 1-3 (menors 18 anys) 3€ 6€ +3€ 
Circuits iniciació 4 i 5 ( > 18 anys) 3€ 6€  
Circuits iniciació 4 i 5 ( < 18 anys) 0,5€ 3€  

 
Organitza      Col.laboren   

    
 
 

http://www.grionsorientacio.cat/
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