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CALENDARI 
 
Consta de sis proves repartides durant el curs escolar. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  
 
Tota la documentació, excepte la inscripció de centre, cal tramitar-la per Internet mitjançant 
l’Aplicatiu de llicències del Consell: http://ceeb.playoffinformatica.com com a màxim el dimarts 
abans de cada prova. 
 
Per poder fer-ne us, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una paraula de pas. Aquestes dades 
seran facilitades pel CEEB un cop feu efectiva la inscripció de centre. 
 
En el cas de la participació individual, la inscripció cal tramitar-la per l’Aplicatiu aportant un 
email i paraula de pas, més les dades personals facilitades pel participant. 

 
ASPECTE ECONÒMIC 
 
El pagament es farà a través de l’ Aplicatiu mitjançant una targeta bancària de crèdit o de dèbit.  

 
Serà imprescindible realitzar aquest pagament abans de la celebració dels 
esdeveniments.       

 
 INSCRIPCIÓ DE CENTRE (ENTITATS)    1,00€ 

    LLICÈNCIES  

 
Llicència esportiva vigent       5,50€ 
Llicència per a nens i nenes nascuts els anys 2009-2010 (i posteriors) 1,00€ 
Llicència de delegat i entrenador               5,50€  

 
 ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA 

 
L’ assegurança és un pagament anual. Queda subvencionada si l’esportista participa en altres 
esports al CEEB i en el cas d’esportistes nascuts els anys 1998 i anteriors si disposen de 
llicència esportiva vigent per la FCOC. En aquest cas, hauran de demostrar el número de 
llicència enviant  un correu a lpuiggros@elconsell.cat  

 
Assegurança d’ esportista nascut 2009-2010 (i posteriors)      1,00€     
Assegurança d’ esportistes nascuts del 2008 al 1999    3,00€ 
Assegurança d’esportistes ANUAL nascuts els anys 1998 i anteriors   16,00€ 
Assegurança per entrenador o delegat      5,50€ 

http://ceeb.playoffinformatica.com/
mailto:lpuiggros@elconsell.cat
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 INSCRIPCIONS 

 
Inscripció al Circuit Barcelona Orientació (les 6 proves)           20,00€  
Inscripció per una cursa del Circuit            5,00€+assegurança del participant 
Inscripció categoria familiar (una cursa)                      5,00€+ assegurances dels participants 

 
 
CATEGORIES i EDATS  

 

Escolar Categories Edats 

A 
Prebenjamins 
(Encintat) 

nascuts/des els anys 2009, 2010 i 
posteriors 

B Benjamins masculins nascuts els anys 2008 i 2007 

C Benjamins femenins nascudes els anys 2008 i 2007 

D Aleví masculí nascuts els anys 2006 i 2005 

E Aleví femení nascudes els anys 2006 i 2005 

F Infantil masculí nascuts els anys 2004 i 2003 

G Infantil femení nascudes els anys 2004 i 2003 

H Cadet masculí nascuts els anys 2002 i 2001 

I Cadet femení nascudes els anys 2002 i 2001 

J Juvenil masculí nascuts els anys 2000 i 1999  

K Juvenil femení nascudes els anys 2000 i 1999 

No Escolar Categories Edats 

L Júnior masculí nascuts els anys 1998, 1997 i 1996 

M Júnior femení nascudes els anys 1998, 1997 i 1996 

O Sènior masculí a partir de 1995 fins 1973 

P Sènior femení a partir de 1995 fins 1973 

Q Veterà masculí a partir del 1972 

R Veterà femení a partir del 1972 

No competitius 
  S Familiar Grup familiar, sense edat 

T Encintat Discapacitats, sense edat 
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Les competicions escolars podran ser fetes de forma individual o per parelles, comptant les dues 
formes amb una classificació conjunta. 
 
En la categoria A Prebenjamins aniran acompanyats pels pares. Aquesta participació s’anomena 
encintat perquè és un circuit adaptat als participants d’iniciació, troben marques que els orienta 
pel circuit tancat i les fites a trobar són ninos infantils.  
 
La categoria B i C Benjamins masculins i femenins, poden ser acompanyats pels pares si aquests 
els segueixen darrera i no donen cap consigna que pugui ajudar o afavorir la competició del nen/a. 

 
En la categoria S Familiar la inscripció a les curses es farà a través del full d’inscripció que el 
trobareu a la nostre pàgina web. La participació de la família consisteix en compartir el mapa 
amb tots els membres de la família i anar trobant les fites assignades. Sent una categoria no 
competitiva la participació mínima ha de ser un fill/a i un pare, mare o tutor.  

 
http://www.elconsell.cat/elconsell/ceeb/esports/esportsindividuals/curses-dorientacio 

 
 

ORGANITZACIÓ 
 

El Circuit Barcelona Orientació està organitzat pel Consell de l'Esport Escolar de Barcelona amb el 

suport de l’ECCO (Escola Catalana de Curses d’Orientació, Federació de Curses d’Orientació de 

Catalunya.   

 
 

http://www.elconsell.cat/elconsell/ceeb/esports/esportsindividuals/curses-dorientacio

