
   

Cavall de Mar – cavalldemar@gmail.com – Tel 616 450 416 / 615 606 613 

LE CENTAURE SUMMER EDITION – 10/11 d’agost 2019 

Le Centaure és una de les competicions més dures d’orientació a cavall, però aquest any 
organitzem una edició més festiva; la Summer Edition: 

 Més curta: una sola nit, amb un recorregut de 40 km. De fet, serà exactament el 
recorregut de la segona nit de Le Centaure 2019 

 Menys competitiva: us donarem un full de puntuacions perquè sabeu com ho heu fet, 
però no hi haurà podis 

 Menys freda: evidentment 
 Menys fosca: faltaran pocs dies per la lluna plena 
 Més festiva: servei de food-truck i de bar amb DJ fins que arribin tots els concursants   

 

Horaris provisionals: 

- 17:00 – Obertura del servei de Food-Truck 
- 19:00 – Reunió i sorteig de l’ordre de sortida 
- 20:00 – Obertura de la sala de mapes 
- 22:00 – Sortida del primer participant 
- Després de la sortida del darrer participant: servei de bar amb DJ 
- Després de l’arribada del darrer participant: lliurament de recordatoris 
- Tancament del servei de bar i Food-Truck: això ja depèn de vosaltres 

 

Punts del reglament 

. Nombre de punts atorgats a cada competidor en l'inici de la cursa, 1.000 punts, resultats en 
"negatiu" possibles 

. Cada genet s'equipa com vol i porta el material que consideri necessari per al bon 
funcionament de l'esdeveniment 

. Les "eines" tipus GPS i altres programes en els telèfons intel·ligents estan estrictament 
prohibides. (Telèfon segellat per seguretat en un sobre tancat a la sortida) 

. Es pot sortir individualment, en parelles o en equips 

. És obligatori Llicència Federativa del cavall i del genet. Si no es té, assegurança privada de 
Responsabilitat Civil per al cavall i d’accidents per al genet 

 

Coordinadors del traçat: Sabina Klingenhagen i Ricard Grabulosa 

 

PREU INSCRIPCIÓ: 60’00 € - Inclou allotjament del cavall en paddocks portàtils amb forratge 
del dia 10 a les 12:00 fins al dia 11 a les 15:00  - Data límit per inscriure’s: 31/07/19 
Inscripció fora de termini: 100’00 € 


