
BON ANY 2010 A TOTHOM, 

  

*LA IV CURSA DEL TURR-O* 

  

Esperem començar l'any amb bon peu i per això el Senglar-O amb la col·laboració 
del grup de Tecnificació del C.A.R. us a preparat una 

cursa especial amb grans novetats. El dimecres dia 10 de Febrer del 2010 a Sant 
Cugat del Vallès, en el mític Parc de la Pollancreda. 
  
Traçadors: el Grup de Tecnificació del C.A.R. 
Muntatge: el Grup de Tecnificació del C.A.R. 
I tot supervisat pel Senglar-O. 
  

*Cursa Micro-show-sprint-3-night-orientació.* 

  

*Micro:* la cursa serà micro ja que hi han moltes fites trampa (cada fita mal picada 
penalitzarà en el resultat final restant una fita bona per cada 

fita mal picada) no hi haurà ni descripció de controls ni codis. 

  

*Show:* la cursa serà un show ja que és farà la sortida en massa. 

  

*Sprint:* la cursa no serà molt llarga temps de guanyador 15 minuts. 
  
*3* però s'allargarà, ja que són 3 Sprints amb 2 canvis de mapa. 
  

*Night:* És necessita frontal per veure el mapa. 

  

*MAPA ESPECIAL OLLORITA AMB SÍMBOLS ESPECIALS 

** 

Una de les grans novetats és que la cursa és farà amb SPORTIDENT i Tarja 
tradicional alhora, tot el 

material sportident el deixarà el club Senglar-O. (IMPORTANT NO CAL PORTAR 
LA 

TARJA ELECTRÒNICA, JA QUE CADASCÚ EN TINDRÀ UNA ASSIGNADA). El 
material ho 



deixarà en forma de lloguer l'organització. 
  
Un entrenament de màxima dificultat, a mesura que és vagi fent 
el canvi de mapa, l'escala serà cada vegada més gran i el mapa 
més petit. És comença amb un mapa DinA4 i s'acaba en un 
mapa DinA6. 
Amb un total de 60 fites a fer (en sembla que mai s'han fet 
tantes fites amb una sola cursa), una pista que donem és que 
20 seran electròniques i 40 manuals (torna la pinça tradicional) 

 Serà algú capaç de fer les 60 fites? 

Novetat: serà obligatori passar pel 
TRIANGLE en cada canvi de mapa. 
  
El preu puja una mica 5 €uros. (mapa+organització+Sportident). És pagarà in-situ. 

  

*Informació general* 

Recepció: a les 19:00 h 

*Hora:* sortida en massa 20:00 h 

  

*Lloc:* Parc de la Pollancreda (Avinguda de les Corts Catalanes, s/n) Sant Cugat 
del Vallès. Us adjunto una imatge de la situació del lloc de trobada. 

  

*Preu:* 5 euros 

  

*Inscripcions:* fins al dia 9 de Febrer  a senglaro@gmail.com 

  

*Format de la cursa:* Sortida en massa i la cursa serà lineal i sense codis 

  

*Temps aproximat de guanyador:* 45 minuts 
  
Salutacions als noctàmbuls 
 
--  
Senglar Orientació i Grada Jove 


