
MapaCrealitzatCperCaCláesportCdáorientació)CElCseuCúsCimplicaCrespecteCiCproteccióC
aClaCnaturaCiCelCseuCentorn)LaCpossessióCdáaquestCmapaCnoCimplicaCautoritzacióCdeCaccésC
aClaCzona)CDibuixatCambCOOCMapperCiCPurpleCPen

FITXA TÈCNICA
>Nom: Campus UJI

<CartografíaCbase,CF)CBláquez
<DibuixCori)maps@gmail)com

<TreballCdeCcamp@-RRvT,CJ)CBarberá
<Reg)CFEDO,CCS6A5S6Rv

<RevisióCiCampliació@-RS1T,C
ADCONCCastellón6o0

JoseCM)CPortolés0CA)CRodríguez
<Traçats,CR)CLonjedo0CE)CMorelló

<EntitatCdepositària,C
ClubCADCONCCastellón6oC

jadcon.castello@gmail.com<

www0uji0es,serveis,se,

se@uji0es
www0facebook0es,uji0se
@esportsUJI

Serveidesportsuji
esportsuji
esportsuji

@
r

SERVEIOD’ESPORTS

CIRCUITOD4ORIENTACIÓ0OScore0O75min0
EscalaOà:7qqq1OequidistànciaO2m

ER:àà27,2qq7

LLEGENDA



CIRCUITS PERMANENTS D’ORIENTACIÓ DE L’UJI

 

ER-1127/2004

www.uji.es/serveis/se/

se@uji.es
www.facebook.es/uji.se
@esportsUJI

Serveidesportsuji
esportsuji
esportsuji

@
flickr

SERVEI D’ESPORTS SCORE

Mapa realitzat per a l’esport d’orientació. El seu ús implica respecte i protecció a la natura i 
el seu entorn. La possessió d’aquest mapa no implica autorització d’accés a la zona.

INSTRUCCIONS

Us donem la benvinguda al circuit d’orientació permanent de l’UJI. 
L’orientació és un esport que consisteix a realitzar un recorregut passant 
per uns punts de control obligatoris en el menor temps possible amb 
l’ajuda d’un mapa.

Com participar-hi?

1. Descarregueu i imprimiu a color el mapa del 
recorregut de la pàgina web del Servei d’Esports. 
Hi ha tres mapes, segons el tipus de recorregut:

- Fàcil. És un recorregut curt, d’1,8 km, de tipus 
lineal. El corredor ha de passar pels punts de con-
trol en l’ordre indicat en el menor temps possible. 
Guanya qui completa el recorregut en el menor 
temps. El temps màxim és 1 hora. La mida del full 
és un A4, i l’escala 1:4000. 

- Mitjà. És un recorregut de 2,8 km, de tipus line-
al. El corredor ha de passar pels punts de control 
en l’ordre indicat en el menor temps possible. 
Guanya qui completa el recorregut en el menor 
temps. El temps màxim és 1 hora. La mida del full 
és un A4, i l’escala 1:4000.

- Score. És el recorregut més llarg, de fet no hi ha 
recorregut obligatori. El corredor ha de passar pel 
major nombre de punts de control dins del temps 
de la prova. No hi ha un ordre establert, es tria la 
millor estratègia per passar pels punts. Guanya 
qui aconsegueix més punts dins del temps mà-
xim de la prova. El temps màxim és 45 minuts. La 
mida del full és un A3, i l’escala 1:4000.

2. Descarregueu l’aplicació iorienteering en l’apps-
tore i enregistreu-vos. Aquesta aplicació permet 
escanejar els codis QR que trobareu als punts de 
control, i actua com a sistema de registre.

3. Situeu-vos en el panell d’eixida que hi ha enfront 
de la porta del pavelló poliesportiu de l’UJI.

4. Escanegeu el codi del recorregut triat al panell 
d’eixida o en aquestes instruccions (codi - Carre-
gar fàcil, mitjà o score).

5. Escanegeu el codi QR d’eixida de la cursa, que 
podeu trobar en aquestes instruccions i al panell 
d’eixida. Ara ja podeu començar a córrer!

6. Visiteu cada punt as-
senyalat al mapa i 
escanegeu en cada 
punt el codi QR. Ve-
rifiqueu que cada nú-
mero de la fita es cor-
respon amb el punt 
indicat al mapa.

7. Una vegada acabat el 
recorregut, escane-
geu el codi QR de la 
meta. Després l’aplicació us donarà el temps total 
del recorregut així com els temps parcials entre 
controls.

Si voleu, l’aplicació us permet pujar els resultats per a 
poder comparar-los amb els d’altres corredors.

Codi QR.
Càrrega circuit score
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