
QUÈ SÓN LES CURSES D'ORIENTACIÓ?

QUI POT PRACTICAR L'ESPORT DE L'ORIENTACIÓ?

QUÈ NECESSITEM PER COMENÇAR EL CIRCUIT?

QUANTS MAPES HI HA?

COM ENS COMENCEM A ORIENTAR?

QUÈ ÉS UN CIRCUIT PERMANENT  D'ORIENTACIÓ?

ON PODEM ACONSEGUIR EL MAPA?
- El podeu descarregar gratuïtament a la web de l'Ajuntament de Berga. 
- Us el donaran gratuïtament en paper a:
   * Ajuntament de Berga (Plaça St. Pere, 1)
   * Oficina de Turisme de Berga (Carrer dels Àngels, 7)

Circuit Permanent d’Orientació de BERGA

Descripció dels controls

En el mapa trobareu la descripció dels controls en símbols. Si sou 
principiants o encara no us heu familiaritzat amb aquests símbols 
us recomanem que us apunteu la descripció de cada control.

Aquesta  descripció és important per  saber  quin  element  esteu 
buscant i on està ubicada la fita. 
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Funcionament APP Microsprints

El mapa Les curses d'orientació són competicions camp a través, sense un itinerari fix, que amb l'ajuda d'un mapa 
i d'una brúixola, cal trobar uns punts marcats en el mapa. Guanya la persona que triga menys temps a 
trobar tots els punts marcats. Les curses són de caràcter individual, encara que en les categories de 
promoció es poden fer per parelles o en grup.

Tothom pot practicar l'esport de les curses d'orientació, ja que hi ha una gran diversitat de distàncies i
dificultats. Persones de totes les edats poden practicar aquest esport familiar, completant els recorreguts 
corrent o caminant mentre gaudeixen de la natura.

Els circuits permanents d'orientació són recorreguts fixos, de manera que cadascú pot fer-los quan vulgui. 
Es tracta d'una zona delimitada, que en aquest cas és el nucli antic de Berga, on hi ha distribuïdes 25 
fites, cadascuna de les quals té un codi diferent.                                                         
Aquestes fites estan dibuixades al mapa amb una rodona de color rosat. Quan arribeu a  cadascuna de les 
fites n'heu de comprovar el codi i, si és la fita correcta, escanejar el codi QR que hi trobareu. D’aquesta 
manera  queda constància que heu passat pel lloc.

- El mapa. 
- Una brúixola i roba còmoda o d'esport. 

Només  hi ha un  mapa, i en aquest  hi trobareu totes  les fites 
dibuixades i amb la proposta de tres circuits. 
- Curt (10 fites  i 1 km en línia recta)
- Mitjà (15 fites i 2 km en línia recta)
- Llarg (20 fites i 3 km en línia recta)
El mapa  té la mida  d'un Din-A4 i  està dibuixat a escala 1:4000 amb una equidistància entre corbes de 
nivell de 2,5 metres. El mapa segueix la normativa ISSPROM 2019.  

Descarregueu-vos l'APP de Microsprints en el mòbil i seguiu les indicacions que us va dient.                                                                                 
Busqueu un triangle en el mapa, que és l'inici del recorregut. Com veieu, l'inici és on us trobeu ara. Per 
començar el circuit i perquè us comenci a comptar el temps, heu d'escanejar l'START que hi ha en aquest 
panell.                                                                                 
Ara ja us podeu dirigir al primer punt de control, que és diferent segons el circuit que hàgiu escollit, i 
escanejar el codi QR que hi trobareu. Després del primer, ja podeu anar a buscar el segon, i així 
successivament fins a arribar al final, que està dibuixat amb un doble cercle. Per parar el temps i 
completar el circuit heu d'escanejar el FINISH.                                                                     
Darrere del mapa hi ha una explicació de com s'ha d'utilitzar, així com els circuits proposats.                                                          

Un cop  tinguis el mapa podràs començar el teu circuit.         

Hauràs de descarregar-te l'APP de Microsprints al 

mòbil. Ja veuràs que és molt fàcil d'utilitzar!

Símbols del mapa

Sortida

Punts de control

Arribada

COM S'HA FET AQUEST CIRCUIT PERMANENT?
L'Ajuntament de Berga i el Club Orientació Berguedà  han preparat i muntat aquest circuit permanent 
d'orientació durant l'hivern i primavera de 2022.
El mapa d'orientació del municipi va ser cartografiat per Pau Curriu l'any 2007. Lleí Viles l'ha actualitzat 
durant l'hivern de 2022. 

Escaneja aquest codi QR per
accedir al web de l'Ajuntament de

Berga i descarregar el mapa


