
III Campionat universitari de carreres d’orientació 

de la Xarxa Vives d’Universitats

Del 6 al 8 d’abril de 2016
Titagües (València) 

PRESENTACIÓ

La Universitat de València (UV) organitza a Titagües (València) el III Campionat Universitari de Carreres 
d’Orientació de la Xarxa Vives, en el marc de l’actuació conjunta de les universitats dels territoris
de parla catalana en l’àmbit esportiu. 

En aquesta tercera edició, el campionat comptarà amb curses en les modalitats de llarga i mitja distància per a 
equips vinculats als serveis esportius de les universitats. 

La UV té una àmplia experiència en l’organització de competicions universitàries nacionals i internacionals, 
cosa que l’ha feta ser considerada com una de les millors universitats europees. L’any 2013 aquesta uni-
versitat va aconseguir el setè lloc pel que fa als resultats esportius entre les 199 universitats europees, i va ser 
la primera de les espanyoles en l’informe oficial d’EUSA en els Campionats d’Universitats Europees de 2013.

En relació amb l’esport de l’orientació, la Universitat de València ofereix una àmplia gamma d’activitats es-
portives, incloent cursos de lliure elecció, així com campionats universitaris tant nacionals com internacionals.
A més, el 2005 la Universitat de València va organitzar el Campionat d’Espanya Universitari d’Orientació. 

PROGRAMA

Dimecres 6

15 h - 20 h        Model Event

18 h - 20 h        Reunió dels participants i acreditacions

     20.15 h        Reunió tècnica
 
          21 h        Sopar

Dijous 7

            8 h        Desdejuni

     10.30 h        Carrera de distància llarga

     14.30 h        Dinar

          21 h        Sopar

Divendres 8

            8 h         Desdejuni

     10.30 h         Carrera de distància mitjana

          14 h         Lliurament de premis

     14.30 h         Dinar



PARTICIPANTS

Hi podran prendre part estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que cursen estudis de grau,
diplomatura, llicenciatura, bàtxelor, enginyeria, arquitectura, màster o doctorat. 
 
Les universitats poden inscriure el nombre de corredors de cada categoria que desitgen. 

COMPETICIONS

Es realitzaran les competicions següents: 

• Llarga distància homes 
• Llarga distància dones 
• Mitjana distància homes 
• Mitjana distància dones 

 

INSCRIPCIÓ

• Modalitat A: 50 € (per persona i dia). Inclou allotjament en pensió completa i inscripció a les proves 
       (llarga i mitjana distància) 

• Modalitat B: 10 €. Inclou únicament la inscripció a les proves (llarga i mitjana distància) 

Procediment d’inscripció: 

• Intenció general (intenció de participació): confirmar participació de l’equip universitari i nombre aproximat  
       de membres que el composen a través de www.vives.org.  
  

• Inscripció nominativa:   
            1. Formalitzar les inscripcions dels participants a través d’aquest formulari habilitat a www.vives.org.
            2. Ingressar l’import corresponent per persona/dia al CC de la Universitat de València 0049 672160       
                2510022509. 
            3. Trametre el justificant d’ingrés a administraciondeportes@uv.es. Termini: 14 de març de 2016.

ACREDITACIONS

Les acreditacions s’han de realitzar dimecres 6 d’abril de 18 a 20 h. Documentació que cal presentar: 

• DNI o passaport 
• Certificat signat i segellat pel responsable d’esports de la universitat de procedència 

REUNIÓ TÈCNICA

Es realitzarà una reunió tècnica el 6 d’abril de 2016 a les 20.15 h per a informar sobre tots els aspectes 
tècnics relacionats amb la competició, a la qual podran assistir entrenadors/ores, delegats/des i esportistes. 

ALLOTJAMENT

Els allotjaments es troben situats al Hotel Rural - Aras Rural  
en Aras de los Olmos (València). 
 

LLOCS DE COMPETICIÓ. INSTAL·LACIONS

Titagües / Alpont (València) . Localització: Titagües 
Per al desenvolupament de la competició es disposa d’un 
mapa dibuixat segons normativa IOF (Federació Internacional  
d’Orientació) a escala 1:10.000, amb equidistància entre  
corbes de nivell de 5 metres.

https://www3.vives.org/formularis/orienta/
http://www.vives.org
mailto:administraciondeportes%40uv.es?subject=
http://arasrural.com
http://www.titaguas.com


Tots dos dies cal utilitzar el mapa de la Lloma, situat als termes municipals de Titagües i Alpont.

Es disposa d’àrea d’eixida, àrea de meta i zona de secretaria. No hi ha zona de vestidors i ni lavabos. Els corredors 
han de ser presents amb el seu equipatge.

L’àrea d’eixida és una zona contigua a l’àrea d’acollida i a la part posterior disposarà d’una zona de crides. Estarà 
marcada amb cinta delimitadora i disposarà de 2 accessos. L’àrea de meta estarà en la línia d’arribada, delimitada 
amb tanques o cinta delimitadora amb accés exclusiu per a corredors/ores, jutges/esses i personal d’organització.

La zona de secretaria s’habilitarà prop de l’àrea d’eixida i serveix com a punt d’informació per a qualsevol qüestió 
relacionada amb el campionat, avituallaments, etc.

TERRENY

El terreny està situat al sud de la Serra de Javalambre, una zona muntanyenca de directriu ibèrica caracteritzada per 
una abrupta topografia coberta en un 98% per grans formacions forestals, entre les quals domina una represen-
tació excel·lent d’amplis coscollars continentals. El terreny de competició està situat en un altiplà entre 820 i 1.115 
metres d’altitud...   

El conformen àrees de:

• Desnivells suaus a la zona de l’altiplà i alts a les zones de caiguda, abundància de detall de corba de nivell.
• Pi blanc jove de fàcil penetrabilitat en general. 
• Infinitat de roques i tallats a les zones de caiguda. 

És aconsellable protegir-se les cames amb polaines.

NORMES I REGLAMENT TÈCNIC

1. Material

El cronometratge de la prova es realitza amb el sistema SPORTIdent. Els corredors han de proporcionar la seua 
pròpia targeta SPORTident.

2. Sistema de competició i classificació

La prova es realitza en la modalitat de carrera de llarga distància i mitjana distància, en categoria masculina i femenina.

Per a la classificació per universitats és obligatori tenir participació d’ambdós sexes. S’estableix un siste-
ma de puntuació a partir de les carreres individuals i s’elaborarà una classificació per llocs en cada categoria.

Si una universitat té menys de dos corredors/ores en alguna de les categories (masculina i femenina), 
cada corredor/a de menys puntua com si haguera arribat un lloc per darrere de l’últim/a classificat/da.

La universitat que obtinga la puntuació més baixa serà la primera classificada. En cas de produir-
se un empat entre universitats, es classifica primera la universitat amb millor posició en la classifica-
ció individual (siga aquesta d’home o de dona), i en segon lloc la universitat amb major participació.

3. Normes de desenvolupament de la competició

L’ordre d’eixida es distribueix per sorteig per evitar que dos  
corredors/ores de la mateixa universitat isquen de forma  
consecutiva.

El/la corredor/a ha de ser a l’eixida cinc minuts abans de la  
seua hora assignada.

El mapa es lliura en el moment de l’eixida. És responsabilitat 
del/de la corredor/a comprovar que correspon a la seua  
categoria.

L’hora d’eixida assignada és vàlida encara que el/la corredor/a  
isca amb retard.



El recorregut ha de ser realitzat obligatòriament en l’ordre indicat. 

El/la corredor/a que no porte registrat en la seua targeta de control el  pas per  algun dels 
controls serà desqualificat. La targeta de control ha de ser duta pel corredor/a en tot moment. 

Està prohibit l’ús d’instruments de mesura (excepte la brúixola). 

Acabat el recorregut, el/la corredor/a ha de lliurar en meta el mapa i descarregar la targeta de control. 

Tot/a participant que abandone la prova ha de dirigir-se a la taula de control de meta i lliurar el seu mapa. 

Poden ser desqualificats/des els/les corredors/ores que cometen irregularitats abans, durant o després  
de la carrera. 

Està prohibida l’assistència entre participants, excepte en cas d’accident, que és obligatori. 

Els/els corredors/ores han de realitzar la prova en silenci. 

S’estableixen temps màxims en cada carrera. Els/les competidors/ores que superen aquests temps seran 
desqualificats/des. 

Està prohibit entrenar a la zona de competició des de la data que es decidisca com a seu de la prova.

4. Arbitratge i cronometratge

La prova té un/a jutge/essa controlador/a i un/a tècnic/a de cronometratge proposats i designats per la  
universitat organitzadora. 

El sistema de cronometratge que s’utilitze en la prova haurà de ser electrònic i estar acceptat per la Federació Espan-
yola d’Orientació (FEDO) per a les competicions oficials. La seua gestió correspondrà al tècnic/a de cronometratge.

5. Comitè de competició

Està compost per un/a representant de la universitat organitzadora i dos delegats/des triats per sorteig d’entre les 
universitats acreditades.

6. Reglament

El desenvolupament de la prova s’ha de fer d’acord amb el Reglament general dels Campionats 
d’Espanya Universitaris i aquest reglament tècnic. Tot allò no previst en els  apartats anteriors està sub-
jecte al Reglament de la Federació Espanyola d’Orientació i al de la Federació Internacional d’Orientació.

7. Trofeus

Es lliuraran trofeus als/a les tres primers/eres classificats/des de les dues categories, masculina i feme-
nina, i a les tres primeres universitats classificades, com s’especifica en el punt 2 d’aquest reglament.

MAPES DE LOCALITZACIÓ



DADES DE LA CARRERA

Les distàncies i els desnivells de les diferents modalitats es publicaran 7 dies abans de la prova. 

La relació de corredors/ores, amb la seua hora d’eixida, serà publicada en el web de la Xarxa Vives 7 dies abans de la  
carrera. 

El recorregut s’ha de realitzar amb el sistema de control SportIdent; les targetes es lliuren als/a les delegats/des

d’equip, que són els/les responsables de tornar-les després de la prova a l’organització. 

ASSISTÈNCIA MÈDICA

La universitat organitzadora disposa d’una assistència de salut durant el desenvolupament de la competició.  

Cada universitat participant ha de disposar de l’assegurança corresponent d’accidents per a cadascun dels seus 
esportistes. 

INFORMACIÓ I SECRETARIA 

Xarxa Vives d’Universitats
Secretaria Executiva

Universitat Jaume I
Edifici Àgora, local 10
12006 Castelló
Tel. 964 72 89 93
A/e: xarxa@vives.org

mailto:xarxa%40vives.org?subject=

