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La S.D. Correcaminos (secció 
Orientació) i el GREOX (Grup de 
Recreació Espor va Orientació Xà va) 
us convidem a descobrir l’esport d’ 
orientació, on córrer més no assegura 
ser el primer.
Un esport per compar r amb tota la 
família, en el que cadascú realitza el 
recorregut que millor s’adapta als seus 
coneixements i capacitats siques.
Les curses d’Orientació transcorren 
per indrets naturals, urbans o mixtes i 
consisteixen en visitar uns punts de 
control, determinats per l’organització, 
en el menor temps possible. Per tal de 
conèixer aquests recorreguts, 
l’organització ens proporcionarà un 
mapa en el moment de l’ eixida.

La S.D. Correcaminos (sección 
Orientación) y el GREOX (Grup de 
Recreació Espor va Orientació Xà va) 
os invitan a descrubrir el deporte de la 
orientación, donde correr más no 
asegura el primer puesto.
Un deporte para compar r toda la 
familia, donde cada uno realiza el 
recorrido que más se adapta a sus 
conocimientos y capacidad sica.
Las carreras de Orientación transcurren 
por zonas naturales, urbanas o mixtas y 
consisten en visitar unos puntos de 
control, determinados por la 
organización, en el menor empo 
posible. Para poder conocer dichos 
recorridos, la organización lo 
proporciona un mapa en el momento 
de la salida.

Categories
• Oficials FEDOCV - FEDO
• No Oficials, de promoció obertes a tots:

- Open Groc / Mixta (fàcil i distància 
curta, iniciació a xiquets)
- Open Taronja (dificultat baixa i 
distància mitjana, iniciació adults)
- Open Rojo (dificultat mitjana i 
distància mitjana, per a iniciats)
- Open Negre (dificultat mitjana i 
distància llarga)

Categorías
• Oficiales FEDOCV - FEDO
• No Oficiales, de promoción abiertas a todos:

- Open Amarillo / Mixta (fácil y 
distancia corta, iniciación niños)
- Open Naranja (dificultad baja y 
distancia media, iniciación adultos)
- Open Rojo (dificultad media y 
distancia media, para iniciados)
- Open Negro (dificultad media y 
distancia larga)
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