REGLAMENT 2020-21
Descripció:
Es tracta d’una lliga d’Orientació destinada a promocionar i donar a conèixer aquest esport a nivell
escolar. Durant el curs 2020-21 es realitzaran una sèrie de proves en diferents poblacions de la
província d’Alacant. En elles podran participar xiquets i xiquetes de les categories incloses en els Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana.
En aquest curs el número de proves està per determinar a causa de les circumstàncies actuals. Segons
evolucione la COVID- 19, farem canvis en funció de la situació de cada moment.

Organitzadors:


Alicante Orientación



CEAM-O IBI



Centre Esportiu Colivenc



Centre Excursionista d’ Alcoi



Club de Orientación Sant Joan d’Alacant

Col·laboradors:


Ajuntament d’Alcoi



Ajuntament d’Ibi



Ajuntament d’Onil



Ajuntament de Sant Joan d’Alacant

Categories:
Categories

Any de naixement

Pre-benjamí:

2013-2014 (Multiesport)⃰

Benjamí:

2011-2012

Aleví:

2009-2010

Infantil:

2007-2008

Cadet:

2005-2006

Juvenil:

2003-2004

*La categoria pre-benjamí serà considerada Multiesport.
No se segregaran les categories per sexes. Serà categoria única.
Nota: Es pot donar l’opció a persones més majors, com pares/mares, i altres categories no
incloses en la lliga, a realitzar qualsevol recorregut. L’ objectiu és que facen el circuit com a
prova d’iniciació o entrenament. No quedaran registrats en la competició.

Calendari:
CURS ESCOLAR 2020-2021
Data

Club organitzador

Població

1

21-11-2020

C.E. Colivenc

Onil

2

12-12-2020

C.E.Alcoi

Alcoi

3

Desembre 20

Club de Orientación Sant Sant Joan d’Alacant
Joan d’Alacant

4
5
6

Metodologia de la competició:
L’esquema que es proposa per a cada jornada és el següent:
Activitats:
1. Exercici Correlín. Activitat que té com a base el recorregut d’ Orientació. En
les balises no hi haurà números, sinó dibuixos o símbols adaptats per al
reconeixement d’ edat infantil. En la targeta estaran plasmats

aquests

símbols/dibuixos.
2. Recorregut d’ Orientació que tindrà com a referència la categoria Aleví (circuit
curt).
3. Recorregut d’ Orientació que tindrà com a referència la categoria Infantil
(circuit llarg).
Cada recorregut tindrà un lloc d’eixida diferent amb separació suficient per a respectar la
normativa COVID-19 i ajudar així al distanciament dels participants.
Seria convenient tindre, fins i tot, un triangle d’eixida per a cada circuit.
Es prega no repetir cap control en diferents circuits degut al tipus de marcatge, al tractar-se de
targeta manual (i no la pinça electrònica actual ni tampoc la pinça manual amb clauets de
marcatge).
Les balises no tindran cap tipus de pinça per evitar tocar i manipular qualsevol objecte. En
aquest cas no hi haurà la pinça manual amb punxes per marcar el cartró, sinó que caldrà portar
bolígraf per anotar els codis que facilite l’organització.
Si els participants no en porten, l’organització en facilitarà als participants, desinfectant-los i
en la mesura que en tinga disponibles.
Les targetes es lliuraran a l’organització ben emplenades amb el nom i població del participant
en finalitzar l’activitat completa.
Els participants podran emportar-se el mapa. En la mesura del possible els recorreguts
s’imprimiran per categories on cada circuit estarà en una cara del full perquè el lliurament del
mapa de l’organització al participant siga en una sola vegada.

Es planteja també la possibilitat d’incloure en alguna prova la modalitat de MTBO (Orientació
en bicicleta). Es durà a terme sempre que el mapa i els recorreguts siguen segurs i aptes per a
aquesta pràctica. Serà una prova promocional afegida I no tindrà puntuació per a la lliga.
Horari:
La primera eixida de cada circuit serà a les 9:30h. Des d’aquesta hora fins les 12h es podrà
eixir a realitzar els circuits. Cada participant podrà decidir l’hora d’eixida dins d’aquest interval,
segons el volum de gent que hi haja en cada moment preparada per a eixir.
Puntuació i classificació:
La puntuació computarà segons el número d’ activitats que realitze cada participant. Puntuaran
un mínim de 2 recorreguts (20 punts per cada circuit).
Els recorreguts que comptaran per a cada categoria són els següents:
Correlín i circuit Curt

Circuit Curt i Llarg

Pre-benjamí –Benjamí

Aleví-Infantil-Cadet-Juvenil

En els circuits s’utilitzarà la targeta de cartó que es feia servir abans del sistema electrònic.
Degut a les circumstàncies actuals, no hi haurà pinça manual, sinó que s’haurà de portar un
bolígraf per marcar en la targeta el pas pels controls.
Cada recorregut complet i sense errors són 20 punts. Per cada errada es restarà 1 punt.
Corredor/a que inicie un dels circuits tindrà com a mínim 10 punts.
Per al rànking total puntuaran el 80% de les proves que finalment es realitzen. En cas que
dos participants empaten, es tindrà en compte la millor puntuació de les proves restants.
Presentació de resultats
Els resultats de cada prova i els totals de la lliga es publicaran en la pàgina web de la FEDOCV,
no més tard d’una setmana passada cada prova.
Tipus de terreny:

Les jornades es duran a terme en llocs segurs i sense trànsit; com parcs, centres escolars,
instituts o universitats. Si es realitzen en zones obertes, per exemple, en el centre urbà, hauran
d’estar tancades al trànsit.
La idea es que siguen llocs accessibles per als escolars. S’intentarà que els mapes i terrenys
utilitzats siguen de poca dificultat perquè els joves participants puguen adaptar-se al mapa amb
facilitat, que es troben segurs en el terreny i sense por.

Cartografia:
Cada mapa haurà de basar-se en la normativa internacional segons els tipus de terreny


ISOM 2017-II Especificació Internacional per a mapes d’Orientació.



ISSPROM 2019 Especificació Internacional per a mapes d’Orientació Sprint.

En aquest enllaç es pot trobar la normativa: https://www.fedo.org/web/cartografia/normativa

Funcionament de llicència i inscripcions
Les inscripcions es podran realitzar a través d’un formulari que es publicarà en la
pàgina web FEDOCV i s’ enviaran per correu electrònic a les direccions facilitades dels
participants.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWPx7mdbC0YMWlHYDxTFsmBxWb02iPUKYNxZLLNNNCVDTTA/viewform
S’aconsella utilitzar aquest mètode per poder-nos ajustar el màxim possible al número
de mapes impresos.
El correu electrònic de la lliga és intercomarcalorientacioalacant@gmail.com. La
coordinadora, Esther Gil Brotons, s’encarregarà d’ enviar els inscrits als clubs.

També es podran inscriure el mateix dia de la prova.
És imprescindible que tots els participants tinguen llicència escolar gratuïta dels Jocs
Esportius de la Conselleria d’Educació. Aquesta s’haurà de tramitar a través del club o centre
escolar. Es realitza via online a través de la plataforma web JOCSE, en el següent enllaç:
https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul

En cas que assistisquen xiquets sense llicència, s’haurà d’omplir el formulari per a
tramitar-la aquell mateix dia.
El club organitzador haurà d’informar a la Federació Valenciana d’Orientació
FEDOCV, amb un correu electrònic secretaria@fedocv.org, en menys de 24h, de la relació d’
inscrits i el número de noves llicències.
En el suposat que hi haja corredors que no es donen d’alta per a tramitar la llicència
escolar, la FEDOCV establirà un protocol amb la companyia asseguradora per a poder tramitar
una llicència de dia amb aquests escolars. Aquest cost serà assumit per la FEDOCV.
Cada club haurà d’incloure en la factura global aquesta despesa.

Assistència Sanitària
La Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública prestarà atenció sanitària a través dels seus
centres de la xarxa pública. En cas de patir un accident esportiu s’haurà d’anar en primera
instància a qualsevol centre de la xarxa pública, presentant la llicència dels Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana.
En el suposat que s’haja de rebre assistència mèdica posterior especialitzada o continuada,
hauran de dirigir-se als centres professionals concertats. Per a això el beneficiari haurà d’ actuar
que actuar conforme al protocol d’assistència sanitària que figura en la pàgina web
http://www.ceice.gva.es/va/web/deporte/jocs-esportius

Normativa COVID-19
En aquest enllaç està el protocol COVID-no pel qual es regeix la Federació D’Orientació de
la Comunitat Valenciana:
https://www.fedocv.org/ficheros/2020/2020-Protocolo-FEDOCV.pdf

A continuació normes específiques de la lliga:


El participació en la prova es podrà dur a terme després d’haver llegit i acceptat el
protocol d’actuació contra la COVID-19.



Totes les persones implicades en l’organització portaran la mascareta en tot moment,
utlitzaran el gel hidroalcohòlic i tindran cura dels participants de cara a complir la
normes d’higiene.



Els participants hauran de seguir les directrius de l’organització des del moment d’accés
a la zona de competició.



Si l’accés es fa a peu, s’hauran d’acreditar, prendre la temperatura i seguir les
instruccions de l’organització.



Si l’accés es fa amb qualsevol vehicle, els participants hauran de seguir les directrius
d’aparcament marcades pels organitzadors i a continuació les marcades en el punt
anterior.



En la zona de meta, aparcament i acreditació s’haurà de mantindré la distància de
seguretat de 1.5m.



Hi haurà persones encarregades en les eixides de cada recorregut de donar l’hora
d’eixida a cada participant amb interval suficient per mantenir la distància de seguretat
( mínim 1minut).



Cada participant es podrà llevar la mascareta passat el triangle de cada circuit i tornatse-la a posar en el moment de creuar meta.



Tant els participants com els acompanyants hauran d’abandonar la zona de meta tan
prompte siga possible per evitar aglomeracions i el mínim contacte entre participants.

