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Seleccionadores i Seleccionadors 2020  
 

En el següent document s’estipulen les oportunitats i condicions que han de tenir en compte 

les persones responsables de les seleccions de la Federació de Curses d’Orientació de 

Catalunya per a la temporada 2020.  

Objectius:  

• Acordar de forma general les actuacions que s’hauran de portar a càrrec i alhora les 

ajudes que es poden oferir a cada persona per a poder-les dur a terme.  

• Homogeneïtzar-ho per les diferents modalitats, per a que totes puguin tenir 

l’oportunitat de tenir una selecció i un responsable que se n’encarregui encara que els 

pressupostos de cada una serà diferent.  

Modalitats i responsables:  

• O-Peu Absolut (Abel Ledesma): la que té més tradició i alhora participants des de fa 

molts anys. 

• Rogaine (Albert Herrero): Es va incloure dins del projecte de seleccions el 2019 per 

primer cop gràcies a la presència del Mundial (WRC) a Catalunya.  

• BTT-O (David Tarrés): la temporada 2020 serà la primera en la que es comptarà amb 

aquesta modalitat dins del projecte de seleccions catalanes i tecnificació. 

• Selecció Junior O-Peu:  s’incorpora com a apartat per primera vegada tot i que durant 

la temporada 2019 ja s’ha portat a terme per part de Direcció Tècnica FCOC. 

Tasques a realitzar per part dels Seleccionadors:  

• Elecció d’una competició “internacional”:  és important poder competir en 

esdeveniments amb alt nivell competitiu i organitzatiu, tant per a la pròpia experiència 

esportiva dels corredors com per a generar motivació en tots els federats per a poder 

entrar en aquestes seleccions i augmentar així el nivell general de la comunitat 

orientadora.  

• Creació dels criteris de selecció per a aquesta competició internacional: per a la 

realització d’aquests criteris s’haurà de tenir en compte els pressupostos que puguem 

aconseguir per a cada modalitat que definiran el nombre de places subvencionades, 

les dates en les que s’hagin de realitzar les probes de selecció i també l’organització 

d’aquestes (en cas que no siguin curses oficials). Tot i així és una opció que s’ha de 

tenir molt en compte que els Campionats de Catalunya ens poden utilitzar 

preferentment per aquesta fi.  

• Organització de dos entrenaments: que serviran com a preparació d’aquesta 

competició internacional i per a treballar aspectes concrets de la modalitat. Sempre 

amb el recolzament de la federació (material i contactes de mapes) i del director tècnic 

(part més logística d’inscripcions i espais).  

Avantatges per als seleccionadors:  

• Llicència de la FCOC gratuïta per a la temporada 2020.  

• Desplaçaments per a organització dels entrenaments pagats.  


