ORIENTAVENTURA
s05 SEPTIEMBRE 2020

Artigo 1. A PROBA
ORIENTAVENTURA é unha proba deportiva por equipos que combina
orientación con mapa e unha serie de probas especiais. Os equipos
móvense libremente polo entorno tratando de localizar o maior número
posible de balizas ou puntos de control. Neses puntos, os participantes
enfréntanse a diferentes probas, poñendo en xogo os coñecementos sobre
diferentes contidos (medioambientais, culturais, probas de lóxica, …) e a
capacidade de traballar en equipo.
Para localizar os puntos de control, cada equipo irá provisto cun mapa
topográfico facilitado pola organización, e dentro do tempo establecido (2.5
horas), terá liberdade total para decidir cómo se desplaza (andando ou
correndo) e qué puntos de control visita (no é obligatorio facelos todos).
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É unha proba apta para todo tipo de público e non son necesarios grandes
coñecementos de orientación nin unha notable capacidade física. Para máis
información sobre a proba, vistar a web www.territorio-comanche.com).
A proba comezará ás 10:00 a.m do sábado 5 de setembro, con saída e
chegada no merendeiro de San Miguel de Oia, e terá unha duración de 3
horas, distribuidas da seguinte maneira:
10:00-10:30 Charla técnica, onde a organización explicará a mecánica da
proba e entregará a documentación ós equipos participantes.
10:30-13:00 Orientaventura
as clasificacións e resultados da proba serán facilitados no festival
despois de comer. Así mesmo, toda a información relativa á proba será
enviada vía email ó correo electrónico facilitado por cada equipo.
NOTA:

Artigo 2. INSCRICIÓNS
As inscricións poderán facerse na páxina www.laptime.com. O prazo para
inscribirse finaliza o martes 1 de setembro ás 23:59 horas.
Cada equipo estará formado por un mínimo de 2 persoas e ata un máximo
de 5. Os/as nen@s con idades inferiores a 12 anos poderán participar
sempre que vaian en compañía dunha persoa adulta. Os/as nen@s con
idades comprendidas entre 12 e 18 anos poderán formar equipo sempre
que os/as pais/nais ou titores/as asinen unha autorización e a envíen o
seguinte correo electrónico (info@territorio-comanche.com).
Os cans son benvidos, así q os participantes que o desexen poden traelos
e participar con eles respectando as normas.
Establécense dúas categorías:

- XÓVENES CASTORES: formada por equipos onde, polo menos un dos
membros do equipo sexa menor de 12 años.

As distancias a percorrer

rondan os 5-6Km, baixo desnivel acumulado e os puntos a atopar teñen
dificultade baixa.
- EXPLORERS: formada por equipos onde todos os membros do equipo
son maiores de 12 anos. As distancias a percorrer son máis amplas
(10-12Km), maior desnivel acumulado e os puntos a atopar máis
complexos.
Cada equipo, no momento de formalizar a inscrición, deberá facilitar a
seguinte información:
- Nome do equipo.
- Número de integrantes do equipo.
- Nome, DNI e data de nacemento dos integrantes do equipo.
- Categoría na que participan.
- Teléfono e email de contacto.
Os prezos da inscripción son os seguintes:

A inscripción deberá facerse por grupo, non de maneira individual. No caso
de que, unha vez feita a inscrición, se quera engadir algún participante máis,
deberá facerse unha nova inscrición individual, indicando o nome do equipo
ó que se incorpora.

O prezo da inscrición inclúe:
- Seguro de responsabilidade civil e seguro de accidentes individual.
- Entrada ó festival THE WILD FEST.
- Avituallamento líquido e sólido despois da proba.
✶✶✶: Os/as nen@s menores de 12 anos recibirán un tubo portaobxectos. En
cada unha das balizas o puntos de control irán conseguindo diferentes
obxectos (pelotas, monecos de goma, calcamonías…), de tal maneira que ó
longo do percorrido irán conseguindo o seu “tesouro”.

Artigo 3. MATERIAL RECOMENDABLE
Cada un dos equipos debe levar o seguinte equipamento:
- Teléfono móvil.
- Calzado e ropa cómoda de trekking.
Ademáis do material citado no párrafo anterior, a organización recomenda
ós equipos dispoñer do seguinte material:
- Calzado e ropa de reposto
- Lentes de sol, gorra e protección solar (se as previsións do tempo
son favorables).
- Chubasqueiro (se hai previsión de chuvia).
- Pequeno avituallamento líquido e sólido durante a proba.

Artigo 4. MATERIAL PROHIBIDO
Está prohibido levar en competición calquer instrumento de medida, equipo
electrónico ou elemento especial de observación que poida ser utilizado
para obter unha ventaxa sustancial na localización das balizas ou puntos de
control.
A este respecto, quedan prohibidos os artículos seguintes: GPS e
ransmisores ou receptores de radio. O teléfono móvil, sendo un obxeto
obrigatorio, non se poderá usar como un instrumento para obter ventaxa
durante o transcurso da proba.

Artigo 5. PENALIZACIÓNS
- Sobrepasar o tiempo máximo permitido para realizar a actividade: 5
puntos de penalización por cada minuto extra.
- Separarse os miembros do equipo máis de 50 metros: 50 puntos.
- Deteriorar innecesariamente a vexetación, non respectar o medio ambiente
e las propiedades privadas: 50 puntos.
- Utilizar o teléfono móvil para obter ventaxa nas probas especiais: 50
puntos.

Artigo 6. PUNTUACIÓNS
Para determinar o gañador da proba, se contabilizará a puntuación total
de cada equipo, composta por:
a) Puntuación total obtida nas diferentes balizas ou puntos de control.
b) Puntuación total obtida nas probas especiais.
c) Posibles penalizacións.
No caso de producirse un empate, gañará o equipo que haxa chegado á
meta en primeiro lugar.

