
REGLAMENT  

I CIRCUIT BARCELONA ORIENTACIÓ 2013-2014 

A més a més de les normes de l'actual reglament de la FCOC per a la modalitat esprint, al Circuit Barcelona Ori-
entació, hi afegim: 
 
1. El Circuit Barcelona Orientació consta de 12 curses de les quals, les 8 millors, contaran per a la classificació 

final. 
a. Cada competició constarà de dues curses o mànigues. 
b. El temps guanyador és d’uns 15-18 minuts. 
c. La primera màniga començarà a les 10:00 i quan hagin acabat de sortir tots els corredors, comença-

rà la segona. 
 

2. CATEGORIES:  
Dones Absolut, Homes Absolut. 
Dones Veteranes, Homes Veterans. (DH 35) 
Dones Masters, Homes Masters. (DH 45) 
Dones Juvenils i Homes Juvenils (menors de 18 anys). 
Circuits Encintat. Infants, discapacitats, cadires de rodes.  
Circuit micrOrientació dels amics del SenglarO. 
 

3. PUNTUACIÓ. El guanyador obtindrà  50 punts, el segon 49 i així successivament, a partir del corredor clas-
sificat en la posició 50, tots obtindran 2 punts. La desqualificació o l’abandonament, obtindran 1 punt. 

a. Hi haurà una classificació per cada màniga. 
b. En l’última competició del calendari, tindran doble puntuació cadascuna de les mànigues: el guanya-

dor 100 punts, el segon 98 i així successivament. 
 

4. PREMIS CIRCUIT. 
a. Obtindran diploma els 3 primers classificats del Circuit Barcelona Orientació. 
b. En l’última competició és farà lliurament dels diplomes als diferents guanyadors de les curses del 

Circuit, tant a Dones Absolut com a Homes Absolut.  
c. Els guanyadors hauran de participar en l’ultima cursa sinó perdran el dret al diploma. 
d. Les categories de masters, veterans i juvenils tindran una classificació pròpia i rebran un diploma els 

tres primers classificats del Circuit que participin en l’última competició i estiguin presents en el mo-
ment del lliurament, sinó el rebrà el següent classificat. 

 
5. RECLAMACIONS. Per fer qualsevol reclamació s’haurà de pagar una fiança de 20 €, que sempre serà re-

tornada quan al corredor se li doni la raó. 
a. Tota reclamació la resoldrà el jurat tècnic de l’esdeveniment i només podrà estar format per Jutges 

controladors FEDO i FCOC, o en pràctiques designats per l’organització. 
b. L’última paraula per validar un resultat sempre la tindrà l’organització amb el vist i plau del jurat tèc-

nic. 
 
 
 



 


