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La cursa de muntanya més entretinguda

LA MOLINA ACULL AQUEST DISSABTE EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE ROGAINE,
UNA PROVA D'ORIENTACIÓ PER EQUIPS QUE ES DISPUTA EN LA MODALITAT DE 3 I 6
HORES

RAMÓN ÁLVAREZ

Dos participants en la Rogaine de l'any passat. CARLES LORÉ

Urbanes, agrupades en circuits, infantils, de muntanya, nocturnes, per equips o en solitari, exprés, als parcs, maratonianes... Les proves
d'orientació guanyen adeptes i presenten noves fórmules a l'abast de tothom. Poden ser gairebé impossibles d'assolir per als experts en
la matèria o assumibles per als que comencen, tot i que el gran repte dels organitzadors d'una especialitat tan en voga és fer-les
equilibrades i divertides per a tots. Aquest és el principal objectiu del Club d'Orientació Catalunya, organitzador enguany del Campionat
de Catalunya de Rogaine, la modalitat d'aquestes curses que es disputa per equips. Els responsables han triat un lloc idíl·lic, els Alabaus
de l'estació d'esquí de la Molina, al cor de la Cerdanya, per muntar una barreja de cursa de muntanya d'altura i una cursa d'orientació.

La prova està dividida en dos circuits, un de 6 hores i un altre de 3. En el primer es calcula un recorregut ideal de 30 quilòmetres per
arribar a les 45 fites distribuïdes sobre una superfície de 25 quilòmetres quadrats. Al segon, les distàncies i objectius ideals serien la
meitat, tot i que en una cursa d'orientació tot és relatiu i sempre va en funció de la facilitat de cada equip per llegir els mapes i calcular les
millors rutes.

Els equips estan formats per dos, tres, quatre o cinc membres, en categories d'homes, dones o mixtos, sense límits d'edat, però
distribuïts entre júniors, veterans i superveterans. Això pel que fa a la prova més competitiva. A la de tres hores, categories úniques
d'homes, dones o mixta.

Tots els equips han de portar les pinces de marcatge de fites amb el precinte facilitat per l'organització, rellotge, manta de supervivència,
jaqueta tallavents, xiulet, brúixola, un litre d'aigua, barretes energètiques o similars, frontal i el mapa lliurat per l'organització, a més d'una
farmaciola per equip. GPS, altímetre i podòmetre estan prohibits. "Cada cursa d'orientació és una experiència única, tant si has participat
en moltes o com si és la primera", explica un dels organitzadors, Lluís Alsius. Amb les inscripcions ofertes fins al mateix dia de la prova,
el Club Orientació Catalunya convida tothom a participar-hi. "És molt familiar, una característica que no acostuma a ser habitual en altres
modalitats", conclou.

Enviado desde mi iPad
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