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ASPECTES GENERALS DEL RAID 
 
Logística: 
 
Teniu fins el dijous 2 d’octubre a les 23:59 per practicar les inscripcions, es 
imprescindible que si no envieu el resguard de pagament via mail o feu en mà a 
la recepció d’equips. 
 
En breu us enviarem un mail preguntant-vos la necessitat d’utilitzar el terra dur 
per descansar la matinada de dissabte, us preguem que ens respongueu. 
Aprofitarem el mail per facilitar-vos informació sobre llocs on sopar i dormir,... 
Al camp de futbol de Els Guiamets habilitarem un pàrking per la gent que es 
desplaci amb furgoneta i vulgui dormir-hi. 
 
Mapes i Roadbook: 
 
Els mapes s’entregaran al inici de cada sector. 
 
En el Raid Ilercavó, els Controls Canvi (CP) seran optatius i la seva consecució 
implicarà sumar punts. L’organització determinarà abans del raid d’aventura la 
puntuació de cada CP mitjançant el roadbook ampliat (dijous dia 2). 
Els controls canvi només s’hauran de marcar en arribar a ells. 
 
Al raid ilercavó la descripció de les balises la trobareu als mapes amb 
simbologia IOF.  No obstant, us llistarem totes les balises al roadbook i us 
traduirem la simbologia del mapa. 
Aquest roadbook ampliat el farem públic el dijous dia 2 i el tindrem imprès a la 
recepció del equips. 
 
Proves: 
 
Hem canviat la secció d’orientació urbana per una orientació específica, amb 
una mapa específic. El sector d’orientació específica serà igual per a totes les 
categories i s’obrirà a les 10:30, No abans. 
 
Durant el brefing matinal us qüestionarem una pregunta cultural que podreu 
resoldre si presteu atenció a dos balises, un cop a meta si voleu els punts d’una 
d’aquestes balises  caldrà que responeu la pregunta acertadament . 
 
 
Material: 
 
És imprescindible que respecteu el material obligatori que marca el reglament a 
la web. Nomé us donem marge amb les “mitjetes” però si us les recomanem es 
per alguna cosa.... La resta es tot imprescindible i pot ser que es revisi en 
qualsevol control. 
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Els caiacs son dobles, i els trobareu a uns metres de l’embarcador, caldrà que 
baixeu els caiacs a l’aigua i els retorneu al mateix lloc inicial. Només ajudarem 
a la categoria familiar. 
 
Els caiacs son TOTS dobles, per tant, els equips de 3 hauran de deixar un 
integrant a terra o be, barrejar-se amb un integrant d’un altre equip de 3. Si 
opteu per la segona opció heu de tenir en compte que a l’hora de marca les 
balises ho heu de fer-ho tots a l’hora i ràpidament. 
 
Tenim molt poca disponibilitat de kits de barranc i porta mapes, alguns ja l’heu 
reservat, si encara no ho heu fet i us en fa falta espavileu per que molt 
probablement ens quedem sense aviat.  
 
Recordeu de porta el carnet d’identitat o 30 euros de fiança si heu de llogar el 
xip sportident. 
 
ESPECIFICACIONS PER CATEGORIES 
 
ELIT  
 
El recorregut del raid està pensat per que aneu molt justos de temps, quan 
disposeu del roadbook amb els punts de les balises podreu començar a pensar 
en l’estratègia, la qual serà determinant per entrar dins de temps amb el màxim 
de punts possibles. 
 
Per ficar-vos-ho difícil us entregarem els mapes al inici de cada sector. 
Tots els sectors seran Score. 
 
Al sector 1 del caiac s’hi podrà accedir a peu o en bici des de la sortida. 
 
AVENTURA  
 
La categoria aventura tindrà sectors score i sectors lineals, us ho marcarà el 
mapa, estigueu atents. 
 
Els sectors BTT compten amb uns quants Km de senders, tots ells son 
ciclables tècnicament al 95%. 
 
El sector d’orientació específica és tancarà a les 15:30 
El sector  de caiac es tancarà a les 16:30 
 
ELIT I AVENTURA  
 
Els sectors BTT compten amb uns quants Km de senders, tots ells son 
ciclables tècnicament al 95%. 
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Al sector de Treck us trobareu amb una cova molt fàcil, sense cap pas estret, el 
recorregut fins la seva balisa interior serà curt, amb un descens pronunciat però 
segur. És imprescindible ficar-se el frontal i baixar amb cura. Si us trobeu un 
equip dins caldrà que el deixeu sortir per no muntar un xou.  
Al sector de Treck haureu de progressar per un barranc. 
 
Descripció del Barranc: 
 
El temps mitjà aproximat per fer el barranc es d’una hora. Hi trobareu 5 ràpels 
equipats que s’han de baixar equipats obligatòriament (no hi ha alternativa). 
Un cop dins el barranc no hi ha possibilitat de tornar enrere, ni cap sortida 
alternativa. 
Els equips que tinguin la necessitat de saltar-se el barranc, per la raó que sigui, 
podran fer-ho, el barranc no és eliminatori, simplement penalitzaran les balises.  
Al inici del barranc hi haurà una balisa que marcarà l’entrada, aquesta balisa es 
retirarà a les 15:30h, a partir d’aquesta hora el barranc restarà tancat al raid. 
El barranc és totalment sec, segons les condicions meteorològiques, 
l’organització es reserva el dret de modificar aquesta part del trekking. 
 
IMPORTANT: Material obligatori que es repassarà a l’entrada del barranc: 
– Arnés d’escalada 
– Davallador 
– 2 Bagues d’ancoratge imprescindibles  
– Mosquetó de seguretat 
– Casc (pot ser el de la btt) 
– Guants (poden ser els de la btt) 
 
Material barranc i cova: 
 
La organització us transportarà una bossa amb el material del barranc i el 
frontal, aquesta bossa la trobareu al control canvi del Trekking. Dins d’aquesta 
bossa us hi permetrem deixar un bidó i alguna cosa de menjar. 
 
Prova especial agrícola: aquesta prova estarà fora de cronòmetre i per tant 
després de la META, amb el temps ja tancat. Només bonificarà amb punts, pels 
quals serà necessari superar-la. 
 
Avituallaments: 
 
L’organització us facilitarà avituallament complementaria al que de forma 
obligatòria ha de portar cada raider. Trobareu 3 avituallaments:  

- Sortida i meta 
- Orientació específica 
- Control Canvi Trekking 
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POPULAR 
 
Al sector 1 del caiac s’hi podrà accedir a peu o en bici des de la sortida. 
 
La categoria popular tindrà sectors score i sectors lineals, us ho marcarà el 
mapa, estigueu atents. 
 
El Sector 3 i el 4, orientació específica i trekking el podreu fer per separat 
(després d’un l’altre) o be barrejat (combinant mapes i balises)  
 
FAMILIAR 
 
Al sector 1 del caiac s’hi podrà accedir a peu o en bici des de la sortida. 
Si fa falta us ajudarem a baixar i pujar el caiac fins l’embarcador. 
Els sectors 2 i 4 serà lineals. 
 
POPULAR I FAMILIAR 
 
Avituallaments: 
L’organització us facilitarà avituallament complementaria al que de forma 
obligatòria ha de portar cada raider. Trobareu 3 avituallaments durant tot el 
raid:  

- Sortida i meta 
- Orientació específica 
 

La prova especial: 
Estarà dins del cronòmetre i per tant abans de la META: 
Tir en arc i bitlles: cada equip haurà de fer un mínim de punts amb el tir en arc i 
un mínim de punts amb les bitlles per poder superar la proba i anar a META. 
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DESCRIPCIÓ DE LA ETAPA PER CATEGORIES I SECCIONS 
 

E1 69 2862 2862 09:00
Distancia Desn + Desn - T Mitjà Millor Temps

S1 6 0 0 01:00 00:50
S2 22,6 735 713 02:10 01:40
S3 2,5 54 54 00:30 00:20
S4 6,9 353 244 00:55 00:40
S5 20,3 1350 1350 04:40 04:00
S6 10,7 370 460 01:45 01:20
S7 0 0 0 00:10 00:10

E 1

E1 40 1435 1326 05:10
Distancia Desn + Desn - T Mitjà Millor Temps

S1 8,7 393 284 01:00 00:45
S2 13 740 740 03:00 02:30
S3 6,8 208 208 00:45 00:35
S4 2,5 54 54 00:30 00:20
S5 3 40 40 00:15 00:10
S6 6 0 0 00:50 00:40
S7 0 0 0 00:10 00:10

E 1

E1 22,7 534 488 03:10
Distancia Desn + Desn - T Mitjà Millor Temps

S1 3 0 0 00:40 00:30
S2 10,2 246 200 01:20 01:00
S3 2,5 54 54 00:40 00:30
S4 4 194 194 01:15 00:45
S5 3 40 40 00:20 00:10
S6 0 0 0 00:15 00:15

E 1

E1 14,8 240 240 02:15
Distancia Desn + Desn - T Mitjà Millor Temps

S1 3 0 0 00:40 00:30
S2 6,3 146 146 01:00 00:40
S3 2,5 54 54 00:45 00:30
S4 3 40 40 00:30 00:20
S5 0 0 0 00:15 00:15PROVES ESPECIALS

E 1 ELIT

AVENTURA

INICIACIÓ

FAMILIAR

CAIAC
BTT1

ORIENTACIO ESPECÍFICA
BTT2

PROVES ESPECIALS

9:00                           12:00
Sortida                Arribada

BTT1
ORIENTACIO ESPECÍFICA

TRECK
BTT2

9:00                           13:00
Sortida                Arribada

CAIAC

ORIENTACIO ESPECÍFICA
BTT3

CAIAC
PROVA AGRÍCOLA

Sortida                Arribada
BTT1

TRECK+COVA+BARRANC
BTT2

BTT3
PROVA AGRÍCOLA

8:00                           17:00

BTT1
ORIENTACIO ESPECÍFICA

BTT2
TRECK+COVA+BARRANC

8:00                           17:00
Sortida                Arribada

CAIAC

 


