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La Unió Excursionista de Vic té el plaer de poder realitzar la 4
a
 edició del Rogaine 

d’Osona el 1 de març del 2015, dins els actes de la fira de natura i muntanya de Sant 

Bartomeu del Grau. Aquest any es torna a repetir el mapa i terreny de l’any passat dins 

els termes municipals de Sant Bartomeu del Grau i Gurb. El mapa que va donar molt 

bones sensacions l’any anterior, es caracteritza per ser un altiplà, té una superfície de 30 

km
2
, on podràs gaudir d’una gran xarxa de camins, xaragalls, zones de pastura, camps 

de conreu, congostos, cingleres i paisatges que no et deixaran indiferent.  

 

Que és un Rogaine? 

Un Rogaine és una nova modalitat de cursa d’orientació que ha entrat amb força aquests 

darrers anys, es tracta d’una cursa amb una durada determinada (normalment 6 hores) 

on es participa en equips de 2 a 5 persones. 

L’objectiu del Rogaine és passar pel màxim número de controls i arribar a la meta dins 

el temps fixat. Cada control té una puntuació diferent segons la seva dificultat tècnica i 

física, aquesta puntuació és primer  numero del control (exemple: el control 57 tindrà 

una puntuació de 5 punts). La gràcia d’aquesta modalitat és l’estratègia a l’hora de 

decidir en quin ordre i quins controls es visiten, sempre tenint present el temps que 

queda per poder tornar a l’arribada, que acostuma a ser la mateixa sortida. Si es passa 

del temps establert hi ha penalitzacions de punts.  

Guanyar l’equip que aconsegueix més punts, i si es donés un empat, guanyaria el que 

primer ha arribat a meta. 

Després de la cursa, s’està fent habitual oferir un “4 temps” com es coneix en rugbi, es 

tracta d’oferir als participants un dinar de plat i cobert de cloenda amb l’entrega de 

premis, la millor manera per completar el dia! 

En resum, el Rogaine t’ofereix: Passar un dia amb companyia a la muntanya, realitzant 

una activitat diferent que comporta estratègia, col·laboració, esport, competició, 

contacte amb el terreny, llibertat i àpat de cloenda per comentar i acabar bé el dia.  
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Rogaine d’Osona 

En el Rogaine d’Osona hi ha la modalitat oficial de  6h, i popular de 3h, apart aquest 

any es fa una cursa popular d’orientació amb mapa IOF amb 2 circuits, iniciació i 

entrenament. 

La modalitat de 6 hores és per les categories oficials, sent la 1ª prova de la lliga 

d’IbeRogaine i la 2ª Copa Catalana de Rogaine del 2015. 

Apart, es farà una prova popular amb una durada de 3 hores, apte per tots els públics i 

perfecte pels que es volen iniciar, per això, just abans de la sortida es farà un curs 

d’introducció a l’orientació on s’explicaran els conceptes bàsics per poder participar 

sense problemes. 

I com a novetat aquest any, s’oferirà una cursa d’orientació popular amb un circuit per 

iniciació i un altre en format entrenament. 

Programa 

Diumenge 1 de març del 2015 

IV Rogaine d’Osona (6 hores) 

7:30 Obertura centre de competició 

8:15 Control de material Rogaine 6h 

8:40 Entrega de mapes en zona de sortida 

9:00 Sortida IV Rogaine d’Osona 

15:00 Final d’arribades sense penalització 

15:30 Tancament de l’arribada 

15:45 Inici del dinar de cloenda  

16:00 Entrega de premis 

17:00 Cloenda  

Rogaine Popular (3 hores) 

9:15 Recepció participant del popular 

9:45 Explicació teòrica per iniciar-se al Rogaine 

10:45 Entrega de mapes en zona de sortida 

11:00 Sortida en massa  

14:00 Final d’arribades sense penalització 

14:30 Tancament de l’arribada 
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 Inici dinar popular  (Opcional amb la inscripció) 

14:45 Entrega de premis 

Cursa Orientació popular 

9:15 Recepció participant del popular 

9:45 Explicació teòrica per iniciar-se al Rogaine 

10:30 Inici sortides amb fita Start (de les 10:45 fins 11h no es donaran 

sortides per prioritzar la sortida del Rogaine de 3h) 

12:30 Final sortides  

13:45 Tancament de meta 

14:15 Inici dinar popular  (Opcional amb la inscripció) 

14:45 Entrega de premis 

Mapa i terreny 

El Rogaine de 6h ofereix un total de 50 controls repartits als 30 km
2
, a una escala de 

1:20.000 i equidistància de 10 metres. La sortida i arribada estan situades al centre del  

mapa per així garantí més direccions de sortida i arribada des de l’inici. 

Per el Rogaine popular de 3h, hi hauran 25 controls, la majoria seran els mateixos del 

Rogaine oficial amb algun control extra per ampliar possibilitats més properes al centre 

de competició. En aquest cas l’escala del mapa serà 1:15.000 amb equidistància de 10 

metres entre corbes de nivell. 

La cursa d’orientació popular es realitzar en un mapa amb cartografia IOF de 1/7.500 

amb equidistància de 5 metres.  

El centre de competició estarà ubicat dins la fira de natura i muntanya que es celebrà a 

Sant Bartomeu del Grau el diumenge 1 de març. El terreny on tindrà lloc la prova, 

consisteix en un altiplà al nord-oest de la plana de Vic, amb la sortida-arribada situades 

a la part més alta, lo que ampliarà la dificultat per calcular el retorn, sent aquest de 

pujada.  

Les singularitats del terreny són els xaragalls, coneguts en Osona com terrers, de colors 

grisosos i forts pendents, creant zones molt tècniques. D’altra banda, hi ha un espai 

dominat per boscos centreeuropeus i mediterranis, zones de pastures amb boscos oberts, 

congostos i rieres escarpades, aprofitats per poder oferir controls més tècnics. Tot aquets 

espai té una gran xarxa de camins per garantir un sens fi de possibilitats d’elecció de 

rutes. 
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Cronometratge 

El cronometratge de la prova es realitza amb el sistema sportident. 

Es recomana als equips competitius que la memòria de la pinça sigui superior a 30 fites. 

La pinça sportident caldrà dur-la lligada al canell durant tota la cursa, amb un precinte 

irrompible 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 de la seva pròpia pinça sportident, tots els 

membres hauran de pinçar els controls amb una diferència màxima de 1 minut. 

En cas de no disposar de pinça, es pot llogar a l’organització amb un dipòsit de 30 € o el 

DNI amb els següents preus: 

Modalitat Oficial 6h  6 € 

Modalitat Popular 3h  3 € 

Modalitat cursa d’orientació  Gratuïta 

Categories 

Es corre en  equips, que han d’estar formats de 2 a 5 persones. 

Les categories absolutes del Rogaine oficial de 6h són: 

 H: Engloba tots els equips d’homes. 

 D: Engloba tots els equips de dones. 

 X: Engloba tots els equips mixtes. 

Les quals tenen les seves subcategories: 

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

Estaran directament en la classificació absoluta per opta a podi. 

 HV,DV,XV: Veterans.  Homes, dones i mixta. Tots els membres de l’equip amb 

més de 40 anys.  

 JJ:  Menors de 19 anys. (Mínim una persona major de 18 anys) 

 JA: Combinació mínim  d’un menor de 20 anys i un adult de més de 20 anys.  

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

En el Rogaine popular de 3 hores hi haurà categoria única, igualment formada per 

equips de 2 a 5 persones. Hi haurà la possibilitat de corre individualment fora de 

classificació, és a dir, sense opta a premi. 

En la cursa popular es podrà córrer individualment o amb equip. 
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Preus 

Els preus per poder participar al III Rogaine d’Osona són: 

20 € 
(2) Rogaine de 6 hores 

15 € 
(1)(2)(3)

 Rogaine popular de 3 hores  

6 € 
(1)(2)(3)

 Cursa popular  

  

(1) El preu per menors de 15 anys és de 3 € + assegurança temporal, no serà 

obligatori el sportident per aquests participants.  

(2) Els socis de la U.E.Vic tenen un descompte de 5 € en el Rogaine de 6 hores o 

un de 3 € al Rogaine popular. 

(3) Hi ha l’opció de quedar-se a dinar,  seran 5 € de més. Val la pena. 

 

En els preus entra: 

6 hores Participació Rogaine + Avituallament + Dinar de cloenda  

3 hores o 1hora Explicació teòrica + Participació Rogaine + Avituallament 

En aquest preu no entra el cost del lloguer de sportident (6 €) ni llicència temporal. 

 

Llicències 

Poden participar tots els posseïdors de la llicència FCOC o de la  FEEC (C, D i E) amb 

l’obligació de presentar la targeta a recepció.  

Els que no tinguin llicència, es poden treure  una llicència temporal d’un dia que 

facilitarà l’organització. 

El cost de la llicència temporal és de: 

5 € Per modalitat de 6 hores 

3€ Per modalitat de 3 hores 
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Inscripcions 

El termini per inscriure’s és el dijous 19 de febrer,  a partir d’aquesta data es podrà 

inscriure amb un recàrrec de 5€ en l’oficial, 3 € en la popular de 3h i sense recàrrec en 

la popular d’1h, sempre que quedin mapes.   

Properament s’obrirà l’aplicació per les inscripcions 

(4) Les inscripcions de menors de 15 anys es faran directament al correu: 

rogaineosona@gmail.com dient: nom participant, DNI, data naixement, equip. 

El pagament és realitzarà el mateix dia de la cursa després de verificar les dades. 

Material 

Per poder participar al Rogaine de 6 hores serà obligatori: 

Per corredor: 

 Bidó o bossa d’aigua amb un mínim de 1 litre 

 Jaqueta impermeable o tallavents 

 Menjar i provisions d’emergència 

 Sportident 

Per equip: 

 Un xiulet 

 Manta tèrmica 

 Farmaciola 

 Telèfon mòbil que es precintarà abans de la sortida 

Material prohibit: 

 GPS, altímetre o podòmetre 

 

Per poder participar al Rogaine de 3 hores serà obligatori: 

Per participant: 

 Sportident 

 

Per equip: 

 Telèfon mòbil que es precintarà abans de la sortida (només a la de 3h) 

mailto:rogaineosona@gmail.com
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Material prohibit: 

 GPS, altímetre o podòmetre 

Es recomanar portar aigua i provisions d’emergència, però no és obligatori. 

Serveis 

Hi haurà avituallament líquid i sòlid en l’arribada i servei de dutxa i lavabos. 

Reglaments 

Podeu consultar els reglaments oficials de la Federació de curses d’orientació de 

Catalunya als enllaços següents: 

http://www.web.orientacio.cat/images/reglaments/reglament_competicio_rogaine.pdf 

http://www.web.orientacio.cat/images/reglaments/especificacions_rogaine.pdf 

Contacte 

Per qualsevol dubte podeu envia un e-mail a: rogaineosona@gmail.com 

 

Col·laboren 
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