1-Organització
O’Cerdanya és un esdeveniment esportiu organitzat pels clubs COC, CCIO i Côte66.
L’organització està fonamentalment lligada al respecte absolut de les persones, als béns i a la natura,
i podrà desqualificar sense avís a qualsevol participant que contravingui aquests valors.
En cas de necessitat o de situació greu, les curses i els horaris de les curses podran modificar-se o
anul.lar-se, si així ho estima l’organització.
Si convé, l’organització podrà decidir neutralitzacions, les quals seran comptabilitzades i donaran
lloc a una modificació del temps de cursa.
L'organització ofereix als participants que ho desitgin una assegurança temporal d’accidents en el
moment de la inscripció en línia.
L’organització es compromet a mantenir en els llocs de cursa un servei de socors dotat d’un vehicle
per tal de donar cobertura als corredors en cas de necessitar-ho.
2-Competició
O’Cerdanya és una competició de curses d’orientació a peu.
Les 5 etapes tindran lloc els següents dies i en els següents indrets :
11 agost : La Llagonne
12 agost : Sauto
13 agost : Fontanals
14 agost : Fontanals
15 agost : La Molina
Pel 10 d’agost hi ha previst un mapa d’entrenament (Model Event) a Font Romeu.
Les dues primeres etapes (dies 11 i 12) compten per la Challenge O’PYRENE i pel Classement
National (CN) de França.
Cap de les etapes no compta per la Copa Catalana de la FCOC.
L’organització es reserva el dret de desqualificar o penalitzar un corredor en cas de no acceptar o no
respectar aquests reglament.
La classificació es farà amb la suma de les 5 etapes per cada categoria IOF. Es premiarà als primers
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de cada categoria a l’acabar la darrera cursa.
Els horaris de sortida estaran disponibles a la web de O’Cerdanya i tanmateix es penjaran cada matí
abans de cada cursa al centre de competició.
Per a cada circuït es donaran sortides cada minut.
L’organització ha previst una zona reservada per als nens, però no n’assumeix la responsabilitat de
la seva vigilància. L’organització només supervisarà aquesta zona, informant del seu funcionament.
Els pares amb nenes i nenes poden demanar, abans del 15/07, un horari de sortida de cursa
compatible amb la vigilància del seu fill/a. Aquestes sol·licituds seran tingudes en compte en la
mida de les possibilitats organitzatives.
Cada corredor serà responsable de fer « netejar » i « controlar » el seu SiP a la zona de Sortides.
En acabar cada etapa, els corredors podran quedar-se el seu mapa. Pel bon funcionament de les
curses i per fair play, es demana no donar informació del circuït/mapa als altres corredors.
Hi haurà 16 circuïts cada dia/etapa. L’organització es reserva el dret d’afegir-ne algun més si fos
necessari.
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H21
H20 H35
H18 H40
H45
D20 D21 D35
D18 H50
D40 H55
D45 OPEN1
D50 D55 H60 H65
D60 D65 D70+ H70+
H16
D16
D14 H14
D12 H12 OPEN2
D10 H10 Iniciació
Encintat

Possibilitat d’inscriure’s cada dia als circuïts Iniciació i Encintat.
3-Els participants
O’Cerdanya és un esdeveniment obert a tothom, federats i no federats a l’orientació.
D’acord amb la legislació francesa, els inscrits NO FEDERATS a França (FFCO) han de fer arribar
a l’organització un certificat mèdic on s’especifiqui l’idoneïtat física per a la pràctica de l’esport
competitiu. En cas de no presentar aquest document amb antel·lació, l’interessat no podrà participar
de la cursa cronometrada.
Els certificats mèdics han de ser enviats via email a l’organització abans dels 15/07/17.
La INSCRIPCIÓ a les curses es farà on line mitjançat la següent pàgina web :
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3025
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L’organització es reserva el dret, en tot moment, de limitar el nombre de corredors en cada circuït,
donant per tancades les inscripcions.
La inscripció serà efectiva un cop entrades les dades necessàries i fet el pagament.
Tot inscrit participa a O’Cerdanya sota la seva responsabilitat.
El jurat es reserva el dret, després de consultar a un facultatiu, de prohibir la sortida d’un corredor o
permetre-li continuar la competició .
Durant la competició no és permesa la substitució d’un corredor per un altre.
Tot corredor que es vegi obligat a abandonar la cursa, cal que s’apropi a la zona d’organització
(sortida, arribada, o punt d’asssitència mèdica) i comuniqui l’abandó a un membre de
l’organització.
Els participants tenen l’obligació de donar auxili a tota persona qu’es trobi en dificultats durant la
cursa, ja sigui degut a un accident o per problemes de salut.

4-Preus
Per una cursa : adult 13eur, menor o -20 anys 9 eur fins el 15/01/17
Per una cursa : adult 15eur, menor o -20 anys 10 eur fins el 15/04/17
Per una cursa : adult 18eur, menor o -20 anys 12 eur a partir de 16/04/17
Circuits Iniciació : 10 eur (en qualsevol data d’inscripció i fins al dia de la cursa)
Circuït Encintat :
2 eur (en qualsevol data d’inscripció i fins al dia de la cursa)
Pagament :
A totes les inscripcions de les quals no s’hagi rebut el pagament dins terminis indicats, s’aplicarà el
preu del següent termini.
Retorns :
Tot retorn monetari rebrà una retenció del 50% passada la data del 15/06/17.
A partir del 31/07/17 ja no es farà cap reemborsament.
En cas de força major, a criteri de l’organització, aquesta es reserva el dret d’anular una o més
curses sense retornar els drets d’inscripció.
5-Dret d’imatge
Durant la competició els corredors seran filmats i retratats. Les fotografies o films podran difondre’s
i reproduir-se a la pàgina web de l’organització www.ocerdanya.clubcoc.cat .
Els participants inscrits disposen d’un dret d’accés i de rectificació de les seves dades personals. En
cas de voler fer alguna notificació, dirigiu-vos a la Recepció de cursa.
6-Acceptació del reglament
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Els participants declaren acceptar el reglament de l’organització en la seva totalitat pel sol fet
d’inscriure’s.
7.- Versions
Aquest reglament té versions en francès, català, anglès i castellà, en cas de discrepàncies a la
interpretació, la versió en francès prevaldrà per sobre les altres.
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