
CURSA D’ORIENTACIÓ FAMILIAR 
 

REGLAMENT I INFORMACIÓ 

LLOC D’INICI: plaça de l’Església 

HORA:  l’inici de la prova serà a les 21h però s’haurà d’estar a la plaça de l’església a les 

20.45h per rebre la informació i les indicacions de funcionament de l’activitat per part 

de l’organització. 

GRUPS: mínim de 4 persones amb 1 adult (major de 18 anys) obligatòriament. El grup 

sempre ha d’anar junt. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:  

- És una prova lúdica i esportiva que consisteix en trobar el màxim número de fites 

amagades pel poble amb un temps determinat. En cap cas és una activitat 

competitiva així que l'objectiu de la mateixa és estrictament recreatiu.  

- El temps establert serà de 2h i un cop passat aquest temps es donarà la prova per 

finalitzada i tots els grups s’hauran de presentar a la Plaça de l’Església a les 23h. 

- S’atorgarà un punt per cada fita trobada i marcada correctament. S’informarà (via 

facebook) dels grups guanyadors durant el dia següent a l’activitat, després de 

verificar totes les fulles de marcatge dels grups participants. 

- L’ordre de seguiment de les fites és lliure. 

- Hi haurà un nombre determinat de fites. 

 

- COSES IMPORTANT A TENIR PRESENTS:  

- Durant el desenvolupament de la prova no estarà tancada la circulació als vehicles. 

Us demanem molta precaució i respecte a senyalitzacions i semàfors.  

- L’organització no es fa responsable dels possibles danys personals durant el 

transcurs de l’activitat. 

- Si algun grup abandona l’activitat és important que informin a l’organització.  

- El mateix dia de la cursa es facilitarà un número de telèfon per utilitzar només en 

cas d’emergència. 

MATERIAL QUE CAL PORTAR: una llanterna o frontal. 

QUIN MATERIAL US FACILITAREM:  

- Us donarem un mapa senyalitzat amb les diferents fites. A cada punt  indicat hi 

trobareu una fita amb forma de quadrat i amb dos triangles, un de color blanc i un 

de color taronja. Hi trobareu també una grapadora que s’utilitzarà per marcar i 

confirmar que heu estat en cada punt.  

- Full de marcatge. 

INSCRIPCIONS:  

- Es podran fer per internet a través d’un formulari a : www.agramuntesports.cat 

- Presencials a l’oficina del Patronat (pavelló) 


