CURSES D’ORIENTACIÓ - MOC
MOC (Mediterranean Open Championship OrienteeringTarragona 2018.
Montsant Orientació Tarragona
Des del Consell Esportiu del Tarragonès és la nostra intenció tornar a potenciar la
pràctica de les curses d’orientació dins del marc dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya. En aquest sentit, des del Club Montsant d’Orientació, com a
organitzador del campionat, ofereix la possibilitat que alumnes i esportistes inscrits
via Jocs Esportius Escolars (JEEC) puguin participar en algunes de les seves
proves programades dins del MOC (Mediterranean Open Championship
OrienteeringTarragona 2018. Teniu la informació del campionat al següent
enllaç http://www.clubmontsant.org/moc-mediterranena-orienteering-championshiptarragona-2018-cat/).
Les dues proves factibles de participació són les següents:
22 de Febrer de 2018 – Cursa Pròleg Llera del Francolí (Tarragona)
25 de Febrer de 2018 – Esprint Casc Antic (Tarragona)
Les categories convocades són: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil
Els alumnes de 3r a 6è de Primària participarien al circuit groc i els alumnes de
l'ESO i Bat al circuit vermell, ambdós circuits són d’iniciació. Encara així, els
participants han de tenir nocions d’aquest esport i del funcionament de les curses
d’orientació per a poder participar.
Les condicions de participació són les següents:
Tramitació de l’alta de l’esportista als JEEC i d’inscripció a l’aplicació
informàtica a la prova corresponent.
A banda del cost públic de tramitació de llicència escolar, aquesta participació
no tindrà cap cost més afegit de tramitació al CET.
Aquells esportistes que ja estiguin inscrits en un altre esport als JEEC, no
tindran llavors tampoc cap cost.
Cost inscripció a cada cursa: pagament d’2€ directament a l’entitat
organitzadora.
Les curses es faran amb xip sportident, facilitat per l’organització, sense cost.
La data límit d’inscripció serà el divendres 16 de febrer. Teniu operativa ja
l’aplicació informàtica, amb la denominació “Curses d’Orientació - MOC”.
Aquesta iniciativa pot ser d’interès per aquells centres i entitats que estan
dinamitzant aquesta modalitat esportiva a nivell intern, tot valorant la possibilitat
futura de tornar a convocar trobades i jornades comarcals dins dels JEEC.

