
 
  

Escolar Categories Edats 
A Prebenjamins (encintat) 2013, 2014 i posteriors 
B Benjamí masculí 2012 i 2011 
C Benjamí femení 2012 i 2011 
D Aleví masculí 2010 i 2009 
E Aleví femení 2010 i 2009 
F Infantil masculí 2008 i 2007 
G Infantil femení 2008 i 2007 
H Cadet masculí 2006 i 2005 
I Cadet femení 2006 i 2005 
J Juvenil masculí 2004 i 2003  
K Juvenil femení 2004 i 2003 
No Escolar Categories Edats 
L Júnior masculí 2002, 2001 i 2000 
M Júnior femení 2002, 2001 i 2000 
O Sènior masculí De 1999 fins 1977 
P Sènior femení De 1999 fins 1977 
Q Veterà masculí A partir del 1976 
R Veterà femení A partir del 1976 
No competitiu Categories Edats 
S Familiar Grup familiar, sense edat 
T Encintat Discapacitats, sense edat 

CURSES D’ORIENTACIÓ 
Curs 2020-21 

           Competició Escolar de Curses d’Orientació:  
 
        El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona amb el suport de l’Escola 
Catalana de Curses i el Club Senglar, organitza el Circuit Barcelona 
Orientació: 
 
 

            Calendari 2020-21: 
 
 

1. Jardins Doctor Pla i Armengol  17 d’abril de 2021 
2. Turó de la Peira – Can Peguera  22 de maig de 2021 

 

        Localització i horari: 
 

Les curses es celebren en dissabte en horari de 10h a 12h. 
 
El punt de trobada de cada cursa es publica la setmana prèvia a 
l’esdeveniment a la plana web https://ceeb.cat/curses-
orientacio/. 
 

1. Jardins Doctor Pla i Armengol 
2. Turó de la Peira – Can Peguera 

Categories i edats: 
 



 

CURSES D’ORIENTACIÓ 
Curs 2020-21 

Per poder participar, tots els i les esportistes, han de tenir tramitada la seva Llicència 
esportiva (assegurança + llicència) i la seva Inscripció a l’activitat. L’equip tècnic 
només ha de tramitar la seva Llicència esportiva. 

 Llicència esportiva 

 Entitats Consell de 
Barcelona 

Entitats altres  
Consells 

 Assegurança Llicència Assegurança Llicència 
Esportistes nascuts 2013-2015 1,50€ 1,50€ 

Es tramita amb 
el consell de 

l’entitat 

2,50€ 
Esportistes nascuts 2012-2003 4,00€ 6,50€ 9,00€ 
Esportistes majors de 18 anys 25,00€ 11,50€ 14,00€ 
Tècnic/a, Auxiliar i Delegat/da 6,20€ 6,50€ 9,00€ 

 
 Inscripció Circuit Barcelona Orientació 

Escolar (1 cursa) 6,00 € 

Adult (1 cursa) 12,00 € 

Familiar (1 cursa, mínim 3 persones) 20,00 € 

   
 
 

           Contacte: 
 

Per més informació consulta el nostre espai web www.ceeb.cat/curses-
orientacio/ o les nostres xarxes socials (“El Consell” Facebook i 
Instagram). 
 
També pots contactar amb el Departament d’Esports Individuals 
mitjançant el correu electrònic esportindividual@elconsell.cat o el 
telèfon 93 511 20 40 (horari d’atenció de dilluns a divendres de 10h a 
14h i de 16h a 19h). 

 La categoria (A) Prebenjamins aniran acompanyats dels pares. 
És un circuit adaptat als participants d’iniciació. Les fites són 
dibuixos animats i disposen de marques durant tot el circuit per 
orientar-se. 
 

 La categoria (B i C) Benjamins masculins i femenins, poden ser 
acompanyats pels pares si aquests no donen cap consigna que 
pugui ajudar o afavorir la competició del participant. 

 
 La categoria (S) Familiar, consisteix en compartir el mapa amb 

tots els membres de la família i trobar totes les fites. És una 
categoria no competitiva i la participació mínima són 3 persones 

Llicències i Inscripcions: 
 

          Procés d’inscripció:  
 
Les inscripcions es tramiten mitjançant la nostra “Aplicació de llicències”. 
Recordeu que totes les entitats disposeu d’un nom d’usuari i contrasenya. 
Si sou una entitat nova, podeu descarregar-vos tota la informació necessària per 
donar-vos d’alta al CEEB i les passes a seguir a   https://ceeb.cat/documentacio/. 
Disposem de 3 tipus d’inscripcions: inscripció usuari entitat, inscripció usuari 
individual i inscripció familiar. Trobareu els enllaços per formalitzar la inscripció 
a www.ceeb.cat/curses-orientacio/    

Especificacions: 
 


