CAMPIONAT D’ESPANYA DE RAIDS D’AVENTURA
«VI TROFEO PEÑA GUARA»
1er BUTLLETÍ

ORGANITZA :

CAMPIONAT D’ESPANYA DE RAIDS D’AVENTURA
«VI TROFEO PEÑA GUARA »
INFORMACIÓ GENERAL:
El Club de muntanya Peña Guara té el plaer de tornar a organitzar el Campionat
d’Espanya de Raids d’Aventura els pròxims 30 i 31 de Maig de 2015.
La prova tindrà lloc en el marc incomparable de Los Mallos de Riglos, paradís mundial de
l’escalada clàssica, i les seves parets, senders, barrancs i camins, faran gaudir de tots els
equips d’una aventura única.
El CERA 2015 és la prova de referència en el calendari nacional de raids d’aventura, un
cap de setmana d’aventura i orientació en el medi natural, amb un gran nivell competitiu i
una oferta adaptada amb diferents distàncies i nivells de dificultat.
La prova estarà estructurada en bucles, reduint els desplaçaments de material y aportant
un plus de vistositat a la prova, ja que el públic podrà veure durant més temps als
corredors sense haver de desplaçar-se.

PROGRAMA:
Divendres 29 de Maig: Entrega de dorsals i Reunió tècnica en el Refugi de Riglos.
Dissabte 30 i Diumenge 31: Campionat d’Espanya de Raids d’Aventura 2015
ALLOTJAMENT:
- Terra dur amb dutxes y serveis en el Refugio de Riglos (www.refugioderiglos.es/)
(reservar amb la inscripció - 3€/persona)
- Habitacions de 8 persones en el Refugio de Riglos (reservar amb la inscripció 10€/persona - 80 llits disponibles)
- Allotjaments a Murillo de Gállego (a 10km de Riglos) (turismo.murillodegallego.es/)
- Allotjaments a Ayerbe (a 14,5km de Riglos) (http://www.ayerbe.es/)
- Allotjaments a Agüero (a 15,5km de Riglos) (http://www.aguero.es/)
Contacte:
Peña Guara
C/Vicente Campo 9 Baixos
22002 Huesca
Tlf: 974212450
Email: p-guara@p-guara.com
UBICACIÓ:
Google Maps : https://goo.gl/maps/mE71q

INFORMACIÓ TÈCNICA:
DISCIPLINES:
Las seccions combinaran BTT i Trekking amb proves especials, les quals sumaran punts
a la classificació. Les proves especials seran:


KAYAK



VIA FERRATA



RAPPEL



ESCALADA



CIRCUIT DE CORDES



DESCENS DE BARRANCS



TIR LÀSER

També es podrà realitzar proves especials d’orientació durant les seccions, tals com
proves de memorització, i/o proves on els components de l’equip es podran separar per
poder veure també les qualitats individuals.
SISTEMA DE CRONOMETRAGE:
Pel control de temps de la carrera s’utilitzarà el sistema SPORTident. Serà necessari una
tarja SI per corredor/a en las categories Elit i Aventura, mentre que en la Promoció
solament serà necessària una tarja SI por equip. Els corredors que disposin de la seva
pròpia tarja SI, tindran que indicar el número en el formulari d’inscripció, cada corredor
que no disposi d’aquesta, haurà de llogar-la a l’organització amb un cost de 3€.
EQUIP TÈCNIC DE LA PROVA:


DIRECTOR DE LA PROVA: Manuel Bara Alós



DIRECTOR TÈCNIC: Jorge García Pardos



JUTGE CONTROLADOR FEDO : Óscar Barberá García



RESPONSABLE DE CARTOGRAFIA: José Ramón García Pardos



RESPONSABLE DE COMUNICACIONS: Antonio Gros Sanagustín



RESPONSABLE DE PROVES ESPECIALS: Lorenzo Ortas Pont



RESPONSABLE DE SERVEIS MÈDICS: Manuel Avellanas Chavala



DISSENY, DIFUSIÓ I XARXES SOCIALS: Sara Guérin Bonet i Adriana Bara Arruebo



EQUIP DE TRAÇATS: Carlos Ciria Blasco , Javier Ara Tesa, Miguel Lacarda, Antonio
Lacarda, Jorge García Pardos, José Ramón García Pardos, Sara Guérin Bonet i
Adriana Bara Arruebo.

A més, es comptarà amb la inestimable ajuda d’un equip de 60 voluntaris del Club.

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions s’obriran el dia 19 de Gener mitjançant un formulari a la pàgina web.
Existirà un límit de 100 places pels equips de les categories Elit i Aventura.
Els participants del CERA 2015 - VIº Trofeo Peña Guara de Raids d’Aventura hauran
d’estar amb possessió de la llicència federativa de Raids FEDO. En cas contrari, serà
necessari contractar una llicència de cap de setmana que suposarà un cost addicional de
12€ per participant en les categories Elit i Aventura, i 2€ en la categoria de Promoció.

plaç: fins el 15 de Maig 120€/equip Categoria Elit o Aventura - 30€/persona
Categoria Promoció
 2n plaç: del 16 al 22 de Maig 140€/equip Categoria Elit o Aventura - 30€/persona
Categoria Promoció
 Llicència de prova per a no federats en raids d’aventura FEDO: 12€ (Elit y Aventura)
- 2€ (Promoció)
 Lloguer de tarja SI: 3€
 1er

CATEGORIES:


ELIT: Equips de 3 corredors sempre en carrera més assistència. Realitzaran la prova
en format NON STOP.



AVENTURA MASCULINA: Equips de 2-3 corredors masculins on sempre 2 estan en
cursa. La durada de la prova serà menor, ja que es dividirà en el menys 2 etapes, una
llarga el dissabte i una altre més curta el diumenge.



AVENTURA MIXTA: Equips de 2-3 corredors (al menys una d’elles femenina) on
sempre 2 estan en cursa. La durada de la prova serà similar a l’Aventura Masculina i
es dividirà en el menys 2 etapes, una llarga el dissabte i una altre més curta el
diumenge.



FEMENINA: Equips de 2-3 corredores femenines on sempre 2 estan en cursa. La
durada de la prova serà menor que l’Aventura segons la normativa FEDO.



PROMOCIÓ: Equips de 2-5 corredors sempre en cursa. Categoria d’iniciació als Raids
d’Aventura. Realitzaran la prova en un únic dia (el diumenge), amb una durada entre 4
i 5 hores.

Amb la introducció d'aquestes tres categories, s'ofereix la prova a tota mena de públics,
des d'equips amb alta experiència en aquest tipus de competicions fins als que volen
provar a viure una nova aventura.
CAMPIONAT D’ESPANYA:
Només obtindran el títol de "Campió d'Espanya" dels equips guanyadors en categoria Elit
i Aventura que compleixin els requisits de comptar amb almenys un membre de l'equip
que sigui del sexe femení (equips mixtes) i que tots els membres de l'equip tinguin la
llicència anual de Raids de la FEDO.
Descobreix totes les novetats del CERA 2015:
http://cera2015.p-guara.com/
https://www.facebook.com/Cera2015 - https://twitter.com/CERA2015

COL·LABORADORS:

