
TREKO CITY  LLEIDA   

REGLAMENT OFICIAL 

1. PRESENTACIÓ  
La TREKO CITY LLEIDA,  és una prova esportiva d’orientació urbana per la 
ciutat de Lleida, en la que els participants han de desplaçar-se a peu, amb 
l’objectiu d’aconseguir la màxima puntuació, passant per les balises o 
controls en un ordre de pas lliure, tot en un temps màxim establert. 
 
 Es tracta d’una prova d’orientació popular especial, on moltes de les fites es 
troben en monuments de la ciutat oberts especialment aquell cap de 
setmana en que el centre històric obre les seves portes per a tots els 
visitants. 
 
Aquest reglament està redactat per concretar les característiques d’aquesta 
prova, per tant, tots els participants i les persones relacionades amb la 
mateixa, hauran de conèixer el present reglament i respectar-lo, actuant en 
conseqüència davant de qualsevol problema o incidència que vers les 
mateixes es poguessin produir.  
 

2. ELS PARTICIPANTS 
2.1. Es pot participar de forma individual o per equips  (formats per dos o 

tres components) 
2.2. Les categories establertes són: Individual Masculí i Individual Femení;  i 

per equips: Equip masculí, Equip Femení  i Equip Mixte 
2.3. Cada categoria té la seva pròpia classificació. Hi haurà una classificació 

general absoluta a títol informatiu. 
2.4. Els participants menors de 18 anys han d’anar acompanyats d’un adult. 
2.5. Els menors de 6 anys no paguen inscripció. 

 
3. EL MAPA 

3.1.  Els mapes utilitzats són mapes específics de format Trekorientació, 
elaborats per a la pràctica de l’orientació urbana. El mateix mapa és 
utilitzat per a totes les categories. 

3.2. Aquest mapa té indicades totes les balises, així com el punt de sortida i 
arribada de la prova. 

3.3. El dia de la cursa no es pot fer servir qualsevol altre mapa de la zona de 
la competició per part de les persones participants. 

3.4. Juntament amb el mapa s’entregarà la relació de descripció dels 
controls, aquesta defineix la posició del control respecte de l’element 
que apareix al mapa. 
 

4. LES BALISES i CONTROLS DEL PAS 
4.1. Les balises o controls estan situades en elements puntuals dibuixats en 

el mapa. Al mapa cada fita tindrà una numeració concreta que coincidirà 
amb la situada sobre el terreny i d’acord amb la descripció del control. 



4.2. No hi ha recorreguts establerts, és a dir, l’atac de les diferents balises és 
lliure i cada participant o equip participant decideix l’ordre de pas per 
aquestes. 

4.3. Cada balisa de control està marcada amb una tela de color taronja i 
blanc, que consisteix en tres requadres de 30x30 centímetres  col·locats 
en forma triangular; i disposarà d’una pinça de marcatge del full de 
control.  

4.4. Cada participant o equip participant disposarà d’un full de control amb 
les caselles pel marcatge corresponent de les balises establertes. 

4.5. El control de pas per les balises es farà mitjançant el marcatge amb la 
pinça a la corresponent casella del full de control del participant. 

4.6. L’organització es reserva el dret d’anul·lar algunes fites incloses al mapa, 
o eliminar qualsevol sector d’aquest mateix mapa, informant abans de 
començar. 

 

5. LA CURSA 
5.1. El mapa, amb totes les balises, s’entregarà als participants 5 minuts 

abans de la sortida i dins de l’espai tancat. 
5.2. La sortida es farà per a tots els participants al mateix temps, a l’hora de 

sortida establerta (sortida en massa). 
5.3. Els participants, durant la prova, utilitzaràn el desplaçament a peu i no 

es permès utilitzar qualsevol altre mitjà de transport alternatiu (els 
cotxets dels menors estan permesos).  

5.4. Tots els membres de l’equip han de mantenir-se agrupats, separats com 
a màxim 20 metres de distància entre si.  

5.5. En qualsevol cas i en tot moment, els participants hauran de respectar 
escrupolosament les normes d’urbanitat i de trànsit per la ciutat 
(circulant per les voreres, creuant pels pasos de vianants, respectant els 
semàfors, etc…), i tant mateix respectar els objectes urbans, els parc i 
jardins publics i les propietats privades. 

5.6. Ales balises a interiors de edificis i monuments, els participants tindran 
un comportament acuradament respectuos, desplasant-se per aquest 
espai caminant (sense correr) i evitant els crits o sorolls.  

5.7. A l’arribar a meta, cal entregar el corresponent full de control del 
participant o l’equip per a la seva validació per part de l’organització. 

5.8. En cas de retirada, el participant o l’equip ho haurà de notificar a 
l’organització. 

5.9. No es poden fer servir sistemes de geolocalització (GPS o altres). 
5.10. L’organització disposarà de controls mòbils per tal de vigilar el 

bon  desenvolupament de la prova o donar avìs de qualsevol incidència. 
 

6. PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ 
6.1. Totes les balises tenen una mateixa puntuació de 10 punts, exceptuant 

les balises + (PLUS), que  tindran doble puntuació: 20 punts (aquestes 
balises estaran indicades al mapa i al full de descripció de controls) 



6.2. Els guanyadors seràn el participant o l’equip que al finalitzat la prova 
aconsegueixi més punts, és a dir, el que trobi més balises dins un temps 
establert  d’un màxim de 2 hores. 

6.3. En cas d’empat a punts, guanyarà el participant o l’equip que acrediti un 
menor temps emprat per trobar les balises. 

6.4. En cas d’arribar excedint el temps màxim establert, s’aplicarà una 
penalització a la puntuació final obtinguda. La penalització per retard, 
serà de 2 punts per minut de retard registrat.  

6.5. L’abandonament d’algun component de l’equip significa la 
desqualificació de tot l’equip, podent acabar la cursa però no constant 
en la classificació final. En qualsevol cas d’abandonament s’haura de 
notificar a l’organització 

 
7. RECLAMACIONS 

7.1. El Jurat tècnic (director de prova i jutges) és l’òrgan de decisió davant de 
qualsevol dubte, incident esportiu, reglamentari, de classificacions o 
reclamacions ocorreguts durant la prova i podrà prendre decisions a tal 
efecte, amb autonomia d’interpretació i aplicació d’aquest reglament, i 
resoldre d’ofici si s’escau.  

7.2. Només les persones competidores o organitzadores poden presentar 
reclamacions dins un període màxim de 30 minuts una vegada 
finalitzada la prova. 

 
8. ALTRES 

8.1. El joc net esportiu i les normes d’urbanitat seràn els principis rectors per 
a la interpretació de les regles de la TREKO CITY LLEIDA, tant per part de 
competidors com de l’organització i del jurat.  

8.2. Totes les persones vinculades amb la prova han de complir estrictament 
les normes ciutadanes, les regles establertes per l’organització i 
qualsevol altra instrucció relacionada.  

 

 
 

 


