
 
Barcelona, 30 de desembre de 2015 

 
Benvolguts orientadors: 

 
Com cada any estem preparant-ho tot per a la nova temporada 2016, i és per aquest motiu que ens dirigim a vosaltres 

amb la finalitat de fer-vos arribar la informació corresponent per la propera temporada.  
 
La temporada 2016 s’inicia l’1 de gener de 2016 i finalitza al 31 de desembre de 2016. 
 
En principi suposem que la vostra idea és continuar com a socis del club, tot i així, és necessari que notifiqueu si esteu 

disposats a continuar pertanyent al club, i si ho esteu, cal que aboneu la quota d’inscripció.  
 

La quota de Club serà de 15 € temporada (de gener 2016 a desembre 2016) 
 
Recordeu que pel simple fet de ser socis disposeu dels següents Avantatges: 
 
• Inscripcions gratuïtes als Campionats de Catalunya (Mitja, llarga, Sprint, Relleus, Nocturna, O-BM i Rogaine). 
• Inscripcions gratuïtes als Campionats d’Espanya. 
• Retorn del 50% de la llicència habilitada FEDO si es corre com a mínim el 60% de les curses de Lliga Espanyola. 
• Retorn del 100% de la llicència habilitada FEDO en les categories H/DElit si es corre com a mínim el 60% de les curses de Lliga 

Espanyola. 
• Els menors de 16 anys tindran la quota de club i la llicència gratuïta. 
• 50% de descompte en la compra del nou equipament. 
• Gestió d’inscripcions a curses de Copa Catalana (peu, OBM, Rogaine), Lliga Espanyola (peu), amb l’estalvi de les transferències. 
 
 
Per a comunicar la vostra decisió de continuar essent socis ho podeu fer mitjançant correu electrònic a 

xinoxano.o@gmail.com. Posteriorment cal fer l’ingrés al número de compte del Club, indicant el vostre Nom i Cognoms. 
  

 “la Caixa”    2100 – 0845 – 76 – 0103127815 
 

Aquells que no us poseu en contacte amb nosaltres, es suposarà que no esteu disposats a continuar sent socis del club i 
sereu donats de baixa. 
 

Per a tots aquells disposats a continuar en actiu com a orientadors i que vulgueu federar-vos en la present temporada, 
us recordem que per gestionar la llicència ho heu de fer a través del Club, el qual s’encarregarà de fer els tràmits necessaris 
amb la FCOC i la FEDO. És necessari que formalitzeu l’ingrés del import de la vostra fitxa de federat al Club, en funció 
del tipus de llicència a la que us vulgueu inscriure, així com fer-nos arribar el comunicat de la llicència i categoria que 
vulgueu que us tramitem i les següents dades via correu electrònic (xinoxano.o@gmail.com):   

 

 Nom i Cognoms 
 Data naixement  
 NIF  
 Telèfon/s i adreça postal  

 

 Correu electrònic 
 Nº de SportIdent  (Totes les categories oficials hauran de córrer amb SportIdent) 
 Categoria FEDO i/o categoria FCOC (si són diferents) 
 Tipus de llicència i categoria que es vol tramitar 

 
 
El import de la llicència varia en funció de les diferents Categories i Tipus de Llicència  
 

	   	  
QUOTA	  

CARNET	  CATALUNYA	  ORIENTACIÓ	   Assegurança	   FCOC	   FEDO	   TOTAL	  

Adult	  Raid	   	  	   25,00	  €	   22,50	  €	   -‐	   47,50	  €	  
Adult	  	   	   10,00	  €	   22,50	  €	   -‐	   32,50	  €	  
Júnior	  (<21	  anys)	   	  	   10,00	  €	   12,50	  €	   -‐	   22,50	  €	  
Convenis	  altres	  federacions	   	  	  	  	  FCC(*)	   -‐	   30,00	  €	   -‐	   30,00	  €	  
(*)	  Federació	  Catalana	  de	  Ciclisme.	  Llicència	  BTT	   	   	   	   	   	  

	   	  
QUOTA	  

LLICÈNCIA	  FEDERATIVA	  ÚNICA	   Assegurança	   FCOC	   FEDO	   TOTAL	  

Adult	  Raid	  Internacional	   	  	   10,00	  €	   40,00	  €	   40,00	  €	   90,00	  €	  
Adult	  Raid	   	  	   10,00	  €	   27,50	  €	   27,50	  €	   65,00	  €	  

Adult	   	  	   10,00	  €	   22,50	  €	   22,50	  €	   55,00	  €	  
Júnior	  (<21	  anys)	   	  	   10,00	  €	   6,00	  €	   6,00	  €	   22,00	  €	  



 
 
L’àmbit de competició que inclou cada categoria és: 

 

	   	  
ÀMBIT	  COBERTURA	  FCOC	  

	  
ÀMBIT	  COBERTURA	  FEDO	  

CARNET	  CATALUNYA	  ORIENTACIÓ	  (A)	  

	  
Peu-‐O	   Rogaine	   O-‐BM	   Raid	  

	  
Peu-‐O	   Rogaine	   O-‐BM	   Raid	  

Adult	  Raid	  
	  

X	   X	   X	   X	  
	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Adult	   	   X	   X	   X	   -‐	   	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Júnior	  (<21	  anys)	   	   X	   X	   X	   X	  (1)	   	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Convenis	  altres	  federacions	  

	  
X	  (2)	   X	  (2)	   X	  (2)	   X	  (2)	  

	  
-‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  
ÀMBIT	  COBERTURA	  FCOC	  

	  
ÀMBIT	  COBERTURA	  FEDO	  

LLICÈNCIA	  FEDERATIVA	  ÚNICA	  (B)	  

	  
Peu-‐O	   Rogaine	   O-‐BM	   Raid	  

	  
Peu-‐O	   Rogaine	   O-‐BM	   Raid	  

Adult	  Raid	  Internacional	  
	  

X	   X	   X	   X	  
	  

X	   X	   X	   X	  
Adult	  Raid	  

	  
X	   X	   X	   X	  

	  
X	   X	   X	   X	  

Adult	  
	  

X	   X	   X	   -‐	  
	  

X	   X	   X	   -‐	  
Júnior	  (<21	  anys)	  

	  
X	   X	   X	   -‐	  

	  
X	   X	   X	   -‐	  

 
(A) Permet	  participació	  a	  competicions	  de	  Copa	  Catalana,	  O’Pyrene,	  IbeRogaine	  i	  Populars	  
(B) Permet	  participació	  a	  competicions	  d’àmbit	  espanyol	  (FEDO),	  Copa	  Catalana,	  O’Pyrene,	  IbeRogaine	  i	  Populars	  
X	  (1)	   Només per a majors de 18 anys 
X	  (2)	   Segons	  convenis	  amb	  FCC,	  presentant	  tarja	  federativa	  de	  la	  temporada	  en	  curs.	  
	   FCC:	  	  	  Només	  inclou	  la	  modalitat	  de	  O-‐BM.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  FEEC:	  Atenció	  per	  la	  present	  temporada	  la	  llicència	  amb	  assegurança	  FEEC	  ja	  no	  és	  vàlida	  	  
  

No es considerarà federat a cap esportista fins que no s’hagi fet efectiu el ingrés corresponent a la seva llicència i la 
quota del Club a més d’haver actualitzat els imports pendents de pagar de la temporada anterior. (en cas de dubte consultar a 
Sandra Rabassa el saldo a final d’any). 

 
El club farà una primera sol·licitud de llicències el proper diumenge 10 de gener i una segona remesa a primers de 

febrer. S’agrairia intenteu donar-vos d’alta dins d’aquest període d’inscripció, sobretot en primera convocatòria aquells 
que vulgueu córrer la cursa popular del dia 17 o el Rogaine del 24 o la Copa Catalana de Peu-O del 31 de gener. 

 
Tots aquells esportistes que no tinguin llicència de cap tipus, per a poder córrer a qualsevol categoria (tant federada 

com de promoció), hauran de tramitar una llicència temporal; és a dir: 
 

- Tots els corredors de qualsevol categoria hauran d'estar federats (Llicència Anual o Temporal). 
- Els que no estiguin federats hauran de pagar, al inscriure’s a una cursa, el preu d’inscripció de la cursa més el 

preu de la llicència temporal que li correspongui en funció de la categoria a la que vulgui participar.  
 

Us fem arribar les tarifes màximes per curses oficials de la FCOC per a córrer les curses de la temporada vinent, on 
cal incrementar l’import de Llicència Temporal si no s’està federat o el recàrrec si ens inscrivim fora del termini 
establert per l’organització:   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Els imports corresponen a la categoria a la qual es participa, en cap cas s'aplica en funció de l'edat del participant.  

 

Categoria  (Peu-O) Preu 
Inscripció  

Recàrrec  
fora de termini 

Assegurança 
Temporal 

HD20,HD21B,HD21A,HD21E,HD35,
HD40,HD45, HD50 11 € 5 € 5 € 

HD12,HD14,HD16,HD18 4 € 5 € 3 € 
Iniciació Adults  6 € 2 € 3 € 
Iniciació nens, Encintat, HD10 3 € 2 € 3 € 

Categoria  (BTT-O) Preu 
Inscripció  

Recàrrec  
fora de termini 

Assegurança 
Temporal 

HDSB, HDSA,HDV 10 € 5 € 5 € 
HDJ 4 € 5 € 3 € 
Iniciació  5 € 2 € 5 € 

Categoria  (Rogaine) Preu 
Inscripció  

Recàrrec  
fora de termini 

Assegurança 
Temporal 

Prova de 6 hores 22 € 5 € 5 € 
Prova de 8 hores 22 € 5 € 5 € 
Prova de 12 hores 32 € 5 € 5 € 



 
Les inscripcions a les diferents curses d’orientació a Catalunya cal fer-les a través de la web de la federació (FCOC)  

http://www.web.orientacio.cat/gestio-inscripcions/inscripcions-online 
  
El Club s’encarregarà de fer arribar el pagament de la inscripció a destí de tots els que us inscriviu dins de termini; 

així ajudem tots a una millor organització i planificació de les diferents curses, i a vosaltres només us caldrà saber el 
número de compte corrent del Club i no haver d’anar cercant cada vegada els dels diferents clubs organitzadors.  
 

Si voleu, per tal de no anar pagant a cada cursa l’import d’aquesta al compte corrent del club, us recomanem fer un 
ingrés amb la quantitat que vulgueu a mode de “bossa de fons”. La tresorera del club (Sandra Rabassa) s’encarregarà de 
calcular el saldo de cada soci, és a dir a mesura que us aneu inscrivint a les curses, el vostre crèdit variarà (es restarà 
l’import de la cursa). 
 
 IMPORTANT, quan feu els pagaments al club cal especificar el vostre NOM i COGNOMS, d’aquesta manera la 
Sandra s’encarregarà d’acumular-lo al vostre saldo, deixant-lo en positiu o negatiu segons correspongui. Qualsevol 
aclariment sandrarabassa@gmail.com 
 

En quant a les noves tecnologies, us recordem també que continuarà en marxa el llistat de distribució via correu 
electrònic per millorar la comunicació entre els membres del Club amb adreça electrònica. Aquesta llista consisteix en 
enviar opinions, crítiques, suggeriments, calendaris de competicions i tot allò que cregueu oportú, a tots els membres del 
Club, adreçant-vos a una única adreça (xinoxano-o@yahoogroups.com). El missatge que envieu a aquesta adreça serà 
rebut immediatament per tots els membres que hi estiguin inscrits. Si algun soci no està donat d’alta i desitjaria estar-ho, 
poseu-vos en contacte amb l’Abel Ledesma (abel.led@gmail.com), ell us donarà d’alta. 

 
De la mateixa manera també hi ha creat un grup de distribució de Whatsapp per a comunicacions més informals. 

L’admimistrador del grup també és l’Abel, per tant no dubtis a sol·licitar-li l’accés si encara no hi ets. 
 
Tenim també una pàgina web (xinoxano.orientacio.org) que per desgràcia es limita a actualitzar-se cada vegada que 

organitzem un event i que ho gestiona també l’Abel; tot i així aprofito a fer una crida a qui sàpiga i estigui interessat en 
ajudar-nos a actualitzar i millorar aquesta eina; serà molt ben rebuda la seva aportació. 

 
Com no disposem també d’un compte de Facebook el qual si algú vol publicar-hi algun post pot posar-se en contacte 

amb la Lluïsa Silla (lluisasilla@gmail.com) 
 
 
 
Per cert, un cop acabis de llegir aquesta carta no la llencis, passa-li a un amic i aprofita’t de la “oferta” que fa el club 

per promocionar-se: 
 

Per tal de captar socis NOUS, el club premiarà amb una inscripció gratuïta a una cursa de la Copa Catalana de 
Peu-O a aquell soci que aporti un nou soci al club i que es federi. 
 
1 soci amb llicència nou = 1 Inscripció a una cursa de Copa Catalana gratuïta 
 
Aprofita-ho, si ets capaç de portar molts socis nous, et pot sortir la Copa Catalana totalment gratuïta !!!   
(PD: no s’abonarà imports en metàl·lic !!!) 
 
 
 
Per últim us desitgem molta sort en la nova temporada i us convidem a participar amb entusiasme i alegria amb totes 

les activitats relacionades amb el Club i amb l’Orientació.  
 
 
 
 

 
Molt atentament, 

 
 
 

 
Marc Canals i Borràs 

President C.E. Xinoxano Orientació 
 


