Benvinguts/es al CATraid 2018, seu del Campionat de Catalunya de Raids
d’Aventura de la FEEC que es celebrarà els dies 2 i 3 de juny.
Gràcies per la teva confiança i per voler formar-ne part, la Garrotxa Salvatge, els
seus entorns i tot l’STAFF CATRaid t’estem esperant.
Aquest butlletí es un recull dels aspectes més important a considerar per a que
puguis participar al raid de forma satisfactòria.
Som conscients que un
esdeveniment d’aquest tipus requereix molta planificació i cal tenir en compte molts
factors i variables, i que qualsevol detall organitzatiu/logístic et pot marcar la
diferència. Per aquest motiu en aquest butlletí tens tota la informació necessària i
recomanacions per ajudar-te a gaudir al màxim de la experiència CATraid 2018.

PROGRAMA
Enguany hem decidit endinsar-nos a la natura per fer les sortides i les arribades.
L’entorn natural és magnífic però cal respectar el medi ambient i tindrem algunes
limitacions que ens condicionen. Estigueu atents perquè les hores i llocs de
recepcions d’equips, briefings, sortides i metes seran diferents segons les
categories. També tenim limitat l’accés amb vehicle a Sant Martí Sacalm.

ELIT
Divendres 1 de 20 a 23h

Pavelló Les Planes d’Hostoles

Recepció d’equips

Dissabte 2 de 8 a 9h

Pavelló Les Planes d’Hostoles

Recepció d’equips

Dissabte 2 de 8 a 9h

Pavelló Les Planes d’Hostoles

Lliurament bossa del corredor

Dissabte 2 de 10:30h

Sant Martí Sacalm

Briefing

Dissabte 2 de 11h

Sant Martí Sacalm

Sortida

Diumenge 12h

Sant Martí Sacalm

Tancament de meta

Diumenge 12 a 13h

Sant Martí Sacalm

Dinar i lliurament de premis

La recepció d’equips inclou:
- Verificació mitjançant document d’identitat dels membres de l’equip.
- Verificació de l’assegurança FEEC D de les persones que no han contractat
assegurança amb la inscripció. En cas contrari caldrà abonar 5€.
- Lliurament als participants de la samarreta, pitrall/dorsal, i mitjons de regal (si
escau).
- Deixar 1 document identificatiu d’1 membre de l’equip que serà retornat en
retornar els pitralls. Caldrà tornar tots els pitralls de l’equip alhora.
- Lliurament a l’organització de les 4 caixes/bosses: barranc, patins, A i B.
(+info a l’apartat d’informació tècnica). L’organització no proporciona les
bosses/caixes. Màxim 7Kg per participant. Disposareu
d’etiquetes/enganxines per identificar les bosses/caixes. Varis participants
d’un mateix equip podeu utilitzar la mateixa bossa/caixa. A ser possible les
bosses d’un mateix equip hauran d’estar unides.
- Realització de prova de nivell de ràpel, tots els membres de l’equip junts, i
revisió de material.
- Dissabte matí: lliurament als participants de la bossa del corredor.

ATENCIÓ
-

En totes les categories tots els equips haureu d’utilitzar els mateixos rems
proporcionats per l’organització en el kayak. Per tant no hi haurà recepció de
pales de kayak.

-

No està permès passar la nit a Sant Martí Sacalm. Es pot pernoctar amb
motorhome i furgos als entorns del Pavelló de les Planes d’Hostoles que hi ha
suficient zona d’aparcament i tindreu serveis.

-

Al matí de dissabte caldrà recollir la bossa del corredor al mateix Pavelló a
partir de les 8h i després, amb 1 sol vehicle per equip podreu pujar a Sant
Martí Sacalm. Si algun equip no té capacitat per pujar els 3 membres de
l’equip+les bicis que ens ho digui i nosaltres li pujaríem les bicis des del
Pavelló a Sant Martí Sacalm.

AVENTURA
Divendres 1 de 20 a 23h

Pavelló Les Planes d’Hostoles

Recepció d’equips

Dissabte 2 de 8 a 11h

Pavelló Les Planes d’Hostoles

Recepció d’equips+Lliurament bossa
del corredor

Dissabte 2 de 12:30h

Sant Martí Sacalm

Briefing

Dissabte 2 de 13h

Sant Martí Sacalm

Sortida

Diumenge 12h

Sant Martí Sacalm

Tancament de meta

Diumenge 12 a 13h

Sant Martí Sacalm

Dinar i lliurament de premis

La recepció d’equips inclou:
- Verificació mitjançant document d’identitat dels membres de l’equip.
- Verificació de l’assegurança FEEC D de les persones que no han contractat
assegurança amb la inscripció.
- Deixar DNI d’1 membre de l’equip que serà retornat en retornar els pitralls.
- Lliurament de la samarreta, pitrall/dorsal, i mitjons de regal (si escau).
- Realització de prova de nivell de ràpel i revisió de material.
- Lliurament a l’organització de la bossa/caixa barranc. Disposareu
d’etiquetes/enganxines per identificar les bosses/caixes. Varis participants
d’un mateix equip podeu utilitzar la mateixa bossa/caixa. A ser possible les
bosses d’un mateix equip hauran d’estar unides. A les T3-4 (inici i finalització
barranc) el vehicle d’assistència dels equips no arribarà, i per tant us trobareu
la caixa/bossa que lliureu a l’organització.
- Dissabte matí: lliurament als participants de la bossa del corredor.

ATENCIÓ
-

El canvi de corredor només està permès a les transicions on s’indiqui canvi de
corredor. Per motius d’accessibilitat no està permès en totes les transicions.

-

Per les assistències: per desplaçar-vos de transició a transició us lliurearem el
RoadBook Assistència immediatament després de la sortida. També
penjarem un post al facebook amb el mapa i la localització de les transicions
per poder usar el navegador.

OPEN
Dissabte 2 8h

moll del Pantà Susqueda

Recepcions equips Open 1ª
convocatòria

Dissabte 2 8:30h

moll del Pantà Susqueda

Briefing equips Open 1ª convocatòria

Dissabte 2 9h

moll del Pantà Susqueda

Sortida secció Kayak equips Open 1ª
convocatòria

Dissabte 2 9h

moll del Pantà Susqueda

Recepcions equips Open 2ª
convocatòria

Dissabte 2 9:30h

moll del Pantà Susqueda

Briefing equips Open 2ª convocatòria

Dissabte 2 10h

moll del Pantà Susqueda

Sortida secció Kayak equips Open 2ª
convocatòria

Dissabte 2 de 11:30h

Sant Martí Sacalm

Sortida en massa Open

Diumenge 16h

Sant Martí Sacalm

Tancament de meta

Diumenge 16h

Sant Martí Sacalm

Pica pica i lliurament de la bossa del
corredor

ATENCIÓ
-

El raid OPEN consta de 2 etapes. La classificació s’obté amb la suma dels
temps de les 2 etapes. 1ª etapa = secció de Kayak. En finalitzar el kayak es
para el crono i tindrem temps per desplaçar-nos amb vehicle privat al punt
d’inici de la 2ª etapa a Sant Martí Sacalm, on farem la 2ª etapa = resta del
raid, amb 1 sortida en massa. Per la secció de Kayak hi ha 2 convocatòries
de sortida:

Sortida a les 9h

Lo peor de cada casa (3), CE Trail Tarraco (3), Rovi’ns good (3), Marines
UGE Badalona (3), Trescant (4), Egara Raid Team (5), Dosvalls (3)

Sortida a les 10h

Twin Peaks (2), Llopsdelluna (2), Vall del Llierca (3), Xirimbiscus (3),
Bikecalat (3), Llunilians (2), Bandolers (2), Pato aventuras (2), Karkinyoli
Team (2), BDN raiders (3)

-

Tots els membres de l’equip podreu fer Kayak. Els equips amb un nombre de
components imparells, la persona que que quedi sola formarà equip amb el
membre d’un altre equip imparell. Es comptabilitzarà el millor temps.

-

Per a la categoria Open no hi haurà cerimònia de lliurament de premis.
Durant la setmana següent a la finalització del raid es publicaran les
classificacions que seran puntuables per la Copa Catalana de Raids de la
FEEC i pel Ranking Raider Catalunya. L'organització contactarà amb els 3
primers equips classificats per fer-li entrega dels premis. En finalitzar el raid i
haurà un avituallament/pica-pica final, el lliurament de la bossa del corredor,
samarreta commemorativa i mitjons (als 50 primers inscrits).

COM ARRIBAR
Mapa de sortides, metes, recepcions d’equips i briefings
Per les assistències de la categoria AVENTURA donarem un ROADBOOK amb les
coordenades de les transicions i el temps aproximat de desplaçament. També
publicarem al facebook un googlemaps amb les localitzacions. Serà just després de
la sortida de la categoria.

INFORMACIÓ TÈCNICA
La setmana prèvia al raid s’enviarà per email els raidbooks detallats secció per
secció. Des de l’organització no us donarem raidbooks impresos. Recomanem
que us el porteu imprès i treballat des de casa.
A les categories ELIT i AVENTURA els mapes es donaran en dos pacs. El primer
pac a la sortida (de la secció 1 a la 6), i el segon pac a la T6 (de la secció 7 a la 10).
A la categoria OPEN es lliurarà el mapa del Kayak abans de la 1ª etapa, i la resta
abans de la 2ª sortidaetapa a Sant Martí Sacalm.

RAIDBOOK ELIT

(En el document adjunt de l’email enviat als equips es pot veure en millor qualitat)

-

El raid és en format autosuficiència. Cada equip ha de ser autònom pel que
fa al menjar i beguda durant la competició.

-

Com es pot observar més endavant en l’esquema de seccions, de la T1 a la
T4 no hi ha aigua en les transicions. Tanmateix, trobareu fonts durant el
recorregut i estaran indicades en el mapa.

-

En algunes transicions i durant el recorregut es passa per pobles per si voleu
portar diners.

-

CAIXES/BOSSES
Divendres de 20 a 23h i dissabte de 8 a 9h podreu lliurar les bosses/caixes
que us trobareu a les transicions durant el raid, i que hauríeu d’omplir amb el
material obligatori per a poder realitzar la secció (consultar reglament i
raidbook secció per secció), menjar, beguda i la roba que considereu. Les
caixes/bosses tenen un pes màxim de 7Kg per persona, hauran d’anar
identificades amb les etiquetes proporcionades per l’organització, i a ser
possible unides les d’un mateix equip.
- Bossa barranc: T3 i T4
- Bossa patins: T5
- Caixa A: T6 i T7
- Caixa B: T8 i T9

-

A la T5, agafareu els patins i deixareu la btt que us la traslladarem a la T6 per
quan torneu de la S7-Treking. Tingueu en compte que la btt la portarem a la
T6 quan vosaltres ja hagueu començat la secció 7 de treking. El material de
btt el podeu deixar a la bossa dels patins lligat a la vostra btt.

-

Atenció amb les hores d’obertura i tancament de les seccions.
podeu consultar al Raidbook secció per secció.

Les

RAIDBOOK AVENTURA

(En el document adjunt de l’email enviat als equips es pot veure en millor qualitat)
ATENCIÓ: A T1 i T3-4 no es pot canviar el corredor. A T3-4 us trobareu la bossa barranc.

ESQUEMA DE SECCIONS: ELIT I AVENTURA

RAIDBOOK OPEN

ATENCIÓ: important consultar hores de convocatòria per a cada equip de la 1ª
etapa Kayak.
-

Abans de la sortida de la 2ª etapa (des de Sant Martí Sacalm), tots els
participants haureu de carregar les btts dins de la furgo de l’organització
perquè seran traslladades a la T2 on us les trobareu quan finalitzeu el treking.
A la T2 no podrà quedar cap material vostre i per tant haureu de carregar el
material que porteu pel treking més el que hagueu deixat a les bicis.

PREMIS

1r Elit · Inscripció gratuïta al Campionat d'Espanya de Raids d'Aventura
Cornelios Raid, Pontevedra, 15 i 16 de setembre 2018
Obsequis dels patrocinadors + inscripció gratuïta a Terra de Bandolers 2018
2n Elit · Inscripció gratuïta al Campionat de Catalunya 2019
Obsequis dels patrocinadors + inscripció gratuïta a Terra de Bandolers 2018
3r Elit · Inscripció gratuïta al I Raid del Tajo Internacional
Liga Española de Raids de Aventura, Extremadura, 10 i 11 de novembre 2018
Obsequis dels patrocinadors + inscripció gratuïta a Terra de Bandolers 2018

1r Aventura · Inscripció gratuïta al Campionat de França de Raids d'Aventura
Open
Aventure Absolu, 13, 14 i 15 de juliol 2018
Obsequis dels patrocinadors + inscripció gratuïta a Terra de Bandolers 2018
2n Aventura · Obsequis dels patrocinadors + inscripció gratuïta a Terra de Bandolers
2018
3r Aventura · Obsequis dels patrocinadors + inscripció gratuïta a Terra de Bandolers
2018

1r Open· Inscripció gratuïta a Terra de Bandolers 2018
2n Open· Inscripció gratuïta a Terra de Bandolers 2018
3r Open· Inscripció gratuïta a Terra de Bandolers 2018

*Per a la categoria Open no hi haurà cerimònia de lliurament de premis. Durant la
setmana següent a la finalització del raid es publicaran les classificacions que seran
puntuables per la Copa Catalana de Raids de la FEEC i pel Ranking Raider
Catalunya. L'organització contactarà amb els 3 primers equips classificats per fer-li
entrega dels premis. En finalitzar el raid i haurà un avituallament/pica-pica final, el
lliurament de la bossa del corredor i obsequi commemoratiu.
*Tal i com estableix el Reglament de la FEEC, per optar al Campionat de Catalunya
els equips hauran de ser mixtes i tots 3 membres tenir la llicència anual de la FEEC.
Els 3 primers equips classificats obtindran un obsequi com a premi.
L'equip CAMPIÓ DE CATALUNYA 2018 rebrà 1 inscripció gratuïta al Pau
Pyrénées Aventure (23 i 24 de juny 2018)

Allotjaments
10% de descompte als participants al CATRaid i familiars
als següents allotjaments amics: CONSULTAR

Reglament
Important conèixer i complir el Reglament: CONSULTAR

Patrocinadors

