MiniCursa d’Orientació Masia d’en Cabanyes. Vilanova i la Geltrú.

Hora d’arribada: 09.30/09.45h.
Hora inici activitat: 10.00h.
Hora final activitat: 12.00h. aprox.

Resum de l’activitat:
-

-

Es faran ‘X’ grups de 2/3 alumnes aprox. i se’ls donarà un número de dorsal que hauran de
portar en tot moment penjat al pit.
Cada grup tindrà un mapa de recorregut i senyalització de les balises que haurà de seguir en
ordre ascendent, és a dir, de la 1 a la 12.
El primer grup sortirà a les 10.00 i els següents aniran sortint cada 1’ successivament.
El recorregut s’ha de fer caminant, sense córrer, ja que l’objectiu és aproximar-se al temps
estimat per l’organització en fer tot el recorregut (les 12 balises).
Cada vegada que es trobi una balisa s’haurà de marcar al targetó de control allò que ens
demanin. És a dir, hi haurà 4 tipus de balises:
o Balises amb pinces per grapar el targetó.
o Balises on s’hauran de desxifrar paraules.
o Balises on s’hauran de fer resolucions matemàtiques.
o Balises on s’hauran de resoldre endevinalles.
Un cop hagin trobat totes les balises i apuntades totes les paraules, hauran de tornar a la taula
central per definir el temps final del seu recorregut i comprovar els resultats apuntats.

Quan tots els grups hagin arribat s’iniciarà la segona part de l’activitat:
-

Els grups que compleixin els següents paràmetres accediran a la part final de l’activitat, on
hauran de buscar un premi amagat.
Aquests, sortiran tots a la vegada i guanyaran els premis els grups que abans els trobin.
L’ organització donarà un missatge xifrat on s’indicarà el punt exacte on estaran els premis
amagats. El primer equip en desxifrar el missatge i trobar el premi s’ho emportarà.

Paràmetres per accedir a la part final de l’activitat:
-

Haver marcat correctament, mínim, 8 de 12 balises que es comprovaran amb el targetó de
control un cop arribin a la taula d’organització.
Arribar amb un temps màxim de +- 15’ sobre el temps estimat per l’organització.

Qualsevol grup que no compleixi algun d’aquests paràmetres de control, no optarà a poder fer la part
final de l’activitat, i així mateix, poder aconseguir el premi.

IMPORTANT: Cada grup haurà de portar un bolígraf.

Consell Esportiu del Garraf.

