29 d’abril de 2022

2A ROGAINE UNIVERSITÀRIA. CURSA D’ORIENTACIÓ
DATA
Divendres, 29 d’abril de 2022
HORARI
09:00h: Arribada i acreditació
09:15h: Briefing de la prova
09:50h: Entrega de plànols
10:00h: Sortida
13:00h: Tancament de meta
13:30h: Entrega de premis
LLOC
Campus Amposta EUSES-URV
Carrer Sebastià Juan Arbó, 2, 43870 Amposta, Tarragona
https://g.page/euses-tarragona?share
ORGANITZACIÓ, DIRECCIÓ TÈCNICA I ARBITRATGE
Organitza: EUSES Terres de l’Ebre i Servei Esports URV.
Direcció tècnica: Sr. Gerson Garrosa Martín i Sr Josep Carles Peris
PARTICIPANTS
Alumnes de 1r, 2n i 3r cicle de qualsevol universitat catalana o centre adscrit, sense límit de participants en cap
categoria, sempre que compleixin els requisits mínims de participació (nivell tècnic mínim i presentació de la
documentació). Només podrà participar-hi l’estudiantat inscrit pel Servei d’Esports de la seva universitat.
INSCRIPCIONS
Cada participant ha de tramitar la seva inscripció al Servei d’Esports de la seva universitat. Cada universitat
farà la inscripció a través del web dels campionats (esportuniversitari.cat) abans de les 14 h del dimecres
27 d’abril.
EQUIPS
Els equips estaran formats per, un mínim de 3 i un màxim de 5 integrants, que hauran de romandre sempre
junts, permetent-se una separació màxima entre ells de 20 metres, i una diferència màxima en els controls
d’1 min entre el primer i últim component de l’equip, i també per les zones de pas obligatòries. L’incompliment
d’aquesta norma suposarà una penalització de 15 punts. A més, han de competir en completa autonomia
d’alimentació, aigua, i roba durant tot el recorregut.
Les categories seran 3: masculina, femenina i mixta.

DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ
La sortida s’efectuarà en massa a les 10.00 hores i tindran un màxim de 3h per a finalitzar la prova (13.00
tancament de meta, vegeu en l’apartat 5). Els mapes es lliuraran abans de l’hora de sortida, amb 10 minuts
d’antelació.
Reglament de la cursa: https://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-universitaria/activitat-fisica/esport/
competicions/campionats-catalunya/esports-individuals/ccu-rogaine/
LLIURAMENT DE PREMIS
Es farà entrega dels premis corresponents als tres millors equips de cada categoria.
ASSEGURANÇA / ATENCIÓ MÈDICA
• Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta amb la seva universitat
(Assegurança Escolar).
•

Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els i les participants que la representin tinguin la
corresponent assegurança.

•

Durant el decurs del campionat comptarem amb servei d’ambulància, per fer front a qualsevol eventualitat
en primera instància.

•

L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els i les participants puguin
patir o ocasionar a terceres persones durant la prova.

PROTOCOL COVID
La competició es durà a terme sota les mesures establertes en el protocol https://esportuniversitari.cat/
protocolcovid19

