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NOCIONS BÀSIQUES D'UN RAID D'AVENTURA 
 
 

RECORREGUTS I ESTRUCTURA D’UN RAID D’AVENTURA 
 
Un raid d’aventura segueixen la següent estructura: etapa (E), seccions (S), control 
de canvi (CC) i control de pas (CP), concretament els raid d’aventura de la FCOC 
són d’un dia amb una sola etapa.  
 
L’etapa engloba totes les seccions d’un dia o nit.  
 
La secció són tots els controls de pas (CP) que hi ha entre els controls de canvi 
(CC).  
 
Les seccions poden incloure més d’una modalitat esportiva. Per exemple: btt + 
trekking; trekking + barranc; btt + patins; etc. 
 
Els controls de canvi (CC) són controls de pas obligatoris (CP) que impliquen un 
canvi de disciplina esportiva (transició). Per exemple: deixar la bicicleta per fer un 
trekking. 
 
Exemple dels senyals que trobaràs al mapa: 
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L’ordre amb què s’han de passar els controls de pas pot ser: 
 

• LINEAL: En un ordre específic (l’ordre està preestablert)  
• SCORE: Sense ordre específic (la persona competidora és lliure d’escollir 

l’ordre) 
 

Exemples d’un sector lineal i un de score: 
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L’organització determinarà abans del raid d’aventura la puntuació de cada CP.  
 
L’organització del raid d’aventura pot establir CP obligatoris per qüestions 
organitzatives, de seguretat, logístiques, etc. En aquest cas, els equips, hi hauran 
de passar obligatòriament durant el raid d’aventura.  
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Un punt de control es considerarà aconseguit quan tots els components de l’equip 
certifiquin el seu pas amb una diferencia de temps curta, per tal d'obligar que l'equip 
estigui agrupat. 
 
Cada sector pot comptar amb una hora d’inici límit. Superada aquesta hora 
implicarà que els equips ja no podran realitzar aquest sector i hauran de passar a 
fer el següent sector.  
 
Cada sector podrà tenir una hora d’obertura, que indicarà quan es pot començar el 
sector . Cada sector podrà tenir un temps mínim de permanència. 
 
REPRESENTACIONS DEL TERRITORI (MAPES) 
 
Els raids d’aventura, com a esport d’orientació,  utilitzen diferents formes de 
representació del territori i aquestes poden ser per exemple: ressenyes 
d’espeleologia; ressenyes de barrancs; mapes urbans;  ortofotomapes o fotografies 
aèries; mapes topogràfics; mapes d’orientació específica; etc. 
 
L'organitzador pot entregar les representacions del territori; el dia anterior del raid 
d’aventura, moments abans de la sortida, en el moment d’iniciar cada secció, etc.  
 
Per tal de preparar l’estratègia, els equips participants han de saber quan rebran les 
representacions del territori. 
 
Les zones situades fora dels límits,  les zones perilloses, les rutes prohibides i les 
línies que no es poden creuar estaran marcades al mapa. Si escau, també estaran 
marcades al terreny. Les persones competidores no podran accedir, seguir o creuar 
aquestes zones, rutes o límits.  
 
FULL DE RUTA (ROADBOOK) 
 
El full de ruta (o roadbook) és un document que recull tota la informació tècnica i 
específica que és determinant pels corredors: la descripció de l’etapa i de cada una 
de les seves seccions; els controls de pas i les seves particularitats; el material 
obligatori;  horaris de la competició; dificultats; etc. 
 
Als fulls de ruta es descriuen els controls de pas (CP) o balises, mitjançant un codi 
numèric que permet identificar-los sobre el terreny, una indicació del seu valor en 
punts i una descripció de la  seva posició. 
 
Per descriure la posició on es troben es controls de pas (CP) o balises, podem fer 
servir una breu descripció o una codificació de símbols homologada a nivell 
internacional. 
 
Els raids que segueixen les normes de la IOF (International Orienteering 
Federation) plasmen la descripció dels Controls de Pas (CP) al mapa mitjançant 
una quadre llegenda. 
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La tipificació dels controls de la IOF (International Orienteering Federation) és molt 
fàcil d'aprendre, però s'ha de practicar. Els raids que utilitzen aquesta codificació 
solen passar la descripció dels Controls una dia abans, perquè els equips puguin 
traduir la simbologia al roadbook. 
 
Roadbook per Seccions: 
 

 
 
Roadbook per Seccions 
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Roadbook d'un raid sencer sense descripció dels Controls de Pas (CP): 
 

 
 
Mapa amb descripció dels Controls de Pas (CP) segons la IOF 
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DESCRIPCIÓ DE CONTROLS DE PAS (CP) O BALISES  
 
Com hem dit els controls de pas (CP) poden ser descrits mitjançant una breu 
redacció o be mitjançat una simbologia gràfica. 
 
En el següent enllaç podreu llegir el manual Internacional per la codificació de 
controls 
 
http://www.fedo.org/federacion/Descripcion_Controles_IOF_2004.pdf 
 
El Club Montsant Orientacio ha il·lustrat la tipificació possible dels CP 
http://www.web.orientacio.cat/lorientacio/simbologia  
 
En aquest enllaç podreu practica el coneixement de la simbologia. 
http://www.fortnet.org/icd/sp/index.html 
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D-ELEMENTS DE CONTROL: 

 


