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1. Apresentação
A Federação de Orientação de
Castilla — La Mancha, em colaboração
com todos os clubes da região se plantea o reto de organizar no incomparável
cenário da Serranía Alta de Cuenca os
Cinco Dias de Espanha no ano 2020.

Este é o resultado da semente
sembrada no Troféu Quixote em 2016, o
qual muitos podem lembra da sensação
de se orientar nos mares de pedras e entre inmensas rocas da mítica Cidade Encantada. Outros mapas aonde conseguiram saborear a orientação da nossa
terra são os das Ruas de Las Majadas ou
o mais recente da Mola de São Felipe no
Nascimento do Rio Cuervo. Porque foram muitos os quais nos pediram mais
mapas e mais corridas, porque voces
vem pro SOC ano tras ano pra pasar
uma semana em nossa casa, por voces,
orientadores, porque queremos que desfrutem destes terrenos únicos para a prática do nosso querido esporte, porque
não queremos nos guardar este tesouro
pra nós só, queremos mostra-lo pro mundo e o melhor jeito de faze-lo é empreendendo esta grão aventura.
A Serranía de Cuenca tem umas
condições optimas pro desenvolvimento
das corridas de orientação, as localizações são perfeitas, seis mapas partil-

hados em varios escenarios que se distribuem desde os terrenos rocosos da Cueva del Hierro e Carrascosa de la Sierra, os
carvalho-português em Fresneda de la
Sierra, as laderas de pinheiro negral de
Cañamares, passando pelo planalto da
Muela de Marojales e o marco histórico
da cidade de Priego.

Imagem do E3: Nascimiento do Guadiela

As datas escolhidas, última semana de agosto, em conjunto com a altitude das localizações farão que consigamos desfrutar do bosque sem o agobio
das altas temperaturas da estação; o
desenho do programa da competição
nos permitirá desfrutar da oferta cultural,
paisagística e da aventura que oferece
a provincia de Cuenca.
Este grande time humano, com
reconhecido prestigio técnico e experiência organizativa, avança com o objetivo de que os Cinco Dias de Espanha
de 2020 seja o encontro que ninguém
quer perder.
Montserrat Rodríguez Guixà
Diretora do Troféu Quixotes – 5
dias de Espanha 2020

2. Programa
Programa geral
Data

Evento

26 Agosto
27 Agosto

!

28 Agosto

!

28 Agosto

!
!

Localização

Distância média

“La Hoz Somera”

Longa distância

Muela Marojales

Sprint floresta

Cañamares

Sprint urbano

Priego

Distância média

29 Agosto
30 Agosto

Corrida

!

!

Longa distância

Nacimiento Guadiela (WRE) !
Fresneda de la Sierra

!
Imagem do E6: Fresneda de la Sierra

3. Localizações

!
Mapa Google Maps com localizações: [ENLACE]

O local de competição para a entrega de dorsais o 25 de agosto será localizado no Centro
Cultural Diego Jesús Jiménez de Priego.

4. Áreas de competição
4.1. E-1 La Hoz Somera
Mapa/Map

“La Hoz Somera”

Localidade

Carrascosa de la Sierra

Distância

Média

Extensão

2 km2

Cartógrafos

Jaime Montero
Ricardo García Dengra
Diego Rodríguez Corrochano (2013)
Juan Francisco Sánchez (revisado em outono de 2019)

Altitude

1200-1250 m.

Traçador

Blas López Descalzo (GODIH)
Últimos traçados: XII Troféu Quixotes (Distância Média, Villalgordo
del Júcar); Troféu Sierra Alcaraz. Liga CLM e do Sudeste.

Comentários do cartógrafo:
Mapa já existente. Concentrei a revisão do trabalho na vegetação e nas estradas e
caminhos, além de aumentar um pequeno pedaço ao Sul (ao este da Hoz). Não obstante,
aquelas cosas que eu vi estranhas e fora das normas foram redesenhadas como: elementos
rocosos, detalhes da curva de nível…

4.2. E-2 Muela Marojales
Mapa/Map

“Muela Marojales”

Localidade

Huerta de Marojales

Distância

Larga

Extensão

5,6 km2

Cartógrafos

Juan Francisco Sánchez (verano 2019)

Altitude

1.350-1.520 m

Traçador

Diego Rodríguez Corrochano (Manzanares-O)
Últimos traçados: 5 dias de Espanha (Soria). LEO (Distância
Média. Molinos de Duero).

Comentários do cartógrafo:
Localizado entre os 1.350-1.520 m. de altitude. Floresta de pinheiros, principalmente
de Pinheiro Preto e Albar; em relação à vegetação baixa encontramos o “boj” como mato,
usando o símbolo 407-409 (verde ralhado) para representá-lo. A vegetação em geral permite uma boa “runability”. A maior parte da área cartografada está localizada em um platô
com duas áreas diferenciadas: ao Oeste tem uma com um desnível suave onde aparecem
numerosas trocas de tamanhos diferentes e profundidade média-suave; e outra área ao
Leste muito técnica com todo tipo de elementos rocosos e com un desnível moderado.

4.3. E-3 Cañamares
Mapa/Map

“Cañamares”

Localidade

Cañamares

Distância

Sprint en bosque

Extensão

2 km2

Cartógrafos

Juan Francisco Sánchez (verano 2019)

Altitude

880-960 m.

Traçadora

María Rodríguez Corrochano (Manzanares-O)
Traçadora Média Distância Liga CLM 2019 Troféu Manzanares-O em Hinojosas de Calatrava.
Traçadora SOC 2018 y 2019
Diretora SOC 2018

Comentários do cartógrafo:
Pinheiro branco na maioria, achando uma vegetação mais densa na zona Leste. O
relevo é moderado com algumas inclinações relevantes. Não há muita quantidade de detalhes como pedras, paredes, etc. Algumas árvores desenhadas podem ser percebidas
com pouca importância debido a falta de detalhe no mapa.

4.4. E-4 Priego Urbano
Mapa/Map

“Priego urbano”

Localidade

Priego

Distância

Sprint urbano

Extensão

0,67 km2

Cartógrafos

Juan Virginio Carrilero (verano 2019)

Altitude

857 m.

Traçadora

Maite Torres Romano (C.O. Guadalajara)
Traçadora Média Distância Liga CLM em 2018 em Molina de Aragón (Campeonato Regional Escolar)

Comentários do cartógrafo:
Priego, portão da Serranía desde a Alcarria, localizado sobre una planicie rochosa
rodeada pelo rio ESCABAS.
Foram encontrados indícios de um possível assentamento íbero. Também existem restos romanos como uma estrada e a ponte de Allende. Alcançando sua maior notoriedade
no ano 1440 em que obteve o título de cidade da mão do rei João II de Castela, pai de
Isabel a Católica.
A origem medieval da localidade fica demonstrada no traçado irregular das ruas, se
acomodando às dificuldades do terreno, dando lugar a inumeráveis rincões, apresentando
um desnível de suave a moderado. Na zona Leste do mapa, onde o rio Escabas marca o
seu nível mais profundo, existe um grande escarpa que no mapa foi marcado com “malha”
purpura dada a sua perigosidade para os corredores.

!

4.5. E-5 Nacimiento del Guadiela
Mapa/Map

“Nacimiento del Guadiela”

Localidade

Cueva del Hierro

Distância

Media

Extensão
Cartógrafos

Juan Francisco Sánchez (Julio 2019)

Altitude

1.450-1.620

Traçador

Jose Luis Muñoz Martínez (Comcu)
Últimos traçados: X Troféu Quixotes (Ciudade Encantada); VIII Troféu Serranía. Liga CLM. (Nacimiento del
Río Cuervo).

Comentários do cartógrafo:
Localizado entre os 1.450-1.620 m. de altitude . Este pinheiro é principalmente de Pinheiro preto, é uma floresta que permite uma <<alta runability>>, encontramos duas áreas
diferentes: o Oeste com relevo moderado e menos detalhe de rocha e a zona Leste que
destaca por causa de um planalto de relevo cárstico com centenas de formações como
tormos, rochas, cortados e dolinas de todo tipo, sendo o relevo mais suave que a zona Oeste. Todos estes componentes criam um espetacular cenário para este esporte; incluindo-o
dentro de meus “Orienteering Paradise”.

4.6. E-6 Fresneda de la Sierra
Mapa/Map

“Fresneda de la Sierra”

Localidade

Fresneda de la Sierra

Distância

Larga

Extensão

4,67 km2

Cartógrafos

Juan Virginio Carrilero (verano 2019)

Altitude

1010-1170 m.

Traçadora

Javier Montero Fernández (GODIH)
Últimos traçados: XII Troféu Quixotes (Distância Larga,
Villalgordo del Júcar); Troféu Sierra de Alcaraz (Distância Larga, Peñascosa)

Comentários do cartógrafo:
Paragem denominada “Dehesa Boyal”, situada a
apenas 1 km da localização de Fresneda de la Sierra, encontramos um terreno excepcional para a prática da orientação. Trata-se de uma floresta composta em dois terços
por queixumes, quase sem presença de vegetação rasteira.
A penetrabilidade é excelente, exceto em pequenas áreas
por espessura do queixume jovem, que, juntamente com os
desníveis suaves a moderados, resultará em uma velocidade de corrida elevada. Na zona Norte, o pinheiro albar
ganha a partida ao queixume, aparecendo a vegetação
rasteira composta por xaropes e cossaco, diminuindo a penetrabilidade e que junto a um maior desnível, fará que a
velocidade de corrida seja mais lenta; ainda assim, os “mais
fortes“ poderão demonstrar a sua preparação física.
Significativa é a inexistência de elementos rochosos. Mais estando na Serrania de
Cuenca, e como não podia ser de outra forma, encontraremos alguma “Torca”.

Floresta de Queixume (Quejigo), com exemplares
mais jovens

Floresta de Pinheiro Albar, con ligero desnivel.

5. Categorias

Categorias oficiais

Edades

U10

≤ 10 anos em 2020

F12-M12

≤ 12 anos em 2020

F14-M14

≤ 14 anos em 2020

F16/18-M16/18

≤ 18 anos em 2020

F16E-M16E

≤ 16 anos em 2020

F18E-M18E

≤ 18 anos em 2020

F20E-M20E

≤ 20 anos em 2020

F21A-M21A

Aberta

F21B-M21B

Aberta

F21E-M21E

Aberta

F35-M35

≥ 35 anos em 2020

F35B-M35B

≥ 35 anos em 2020

F40-M40

≥ 40 anos em 2020

F45-M45

≥ 45 anos em 2020

F50-M50

≥ 50 anos em 2020

F55-M55

≥ 55 anos em 2020

F60-M60

≥ 60 anos em 2020

F65-M65

≥ 65 anos em 2020

F70-M70

≥ 70 anos em 2020

F75-M75

≥ 75 anos em 2020

Open amarelo

Aberta

Open laranja

Aberta

Open vermelho

Aberta

Open preto

Aberta

6. Inscrições
6.1. Método de inscrição
SICO
www.sico.fedo.org

Federados FEDO Y FPO 2020.
Espanhóis não federados

Extrangeiros (federados e não federados)

www.orienteeringonline.net

FECHAMENTO DE REGISTRO: 1 DE AGOSTO DE 2020

6.2. Preços (em €)
ATLETAS FEDO y FPO

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Categorias 21 e veteranos

10

10

7

7

10

10

Categorias 20 e menos

7

7

7

7

7

7

Open amarelo

7

7

7

7

7

7

Resto de Open

10

10

7

7

10

10

ATLETAS ESTRANGEIROS

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Categorias 21 e veteranos

13

13

10

10

13

13

Categorias 20 e menos

10

10

10

10

10

10

Open amarelo

9

9

9

9

9

9

Resto de Open

12

12

9

9

12

12

ATLETAS ESPANHÓIS NÃO FEDERADOS

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Categorias 21 e veteranos

18

18

15

15

18

18

Categorias 20 e menos

15

15

15

15

15

15

Open amarelo

9

9

9

9

9

9

Resto de Open

12

12

9

9

OUTROS CONCEITOS

12

12

Preço

Suelo duro (gimnásio)

5€

Aluguel sportident (um dia)

3€

Aluguel sportident (cinco dias)

10€

Mudança nº sportident (antes da corrida)

3€

Mudança nº sportident (depois da corrida)

5€

6.3. Pagamentos
TPV via SICO
Atletas individuais
Transferência bancária (atletas de
orienteeringonline)

Clubes inteiros

Transferência bancária

Entidade bancária: Banco Santander
Numero de conta: ES70 0075 0486 33 0600149777
Beneficiário: Federación de Orientación de Castilla-La Mancha

7. Alojamentos
Planejar a assistência ao "Troféu Quixotes – 5 Dias de Espanha" requer um pouco mais
de antecedência que em outras ocasiões. A razão é o despovoamento reinante nas áreas
próximas aos centros de competição, o que representa uma grande vantagem desde o
ponto de vista estritamente desportivo (correr em locais de grande beleza, com nula presença humana). Isso implica que a oferta hoteleira e de alojamentos em geral não seja muita,
o que nos obriga, conforme se aproximam as datas, ir assim cada vez mais longe para encontrar lugares disponíveis.
A partir da organização, encorajamos voces a fazer as reservas com a maior antelação possível, mas se chegar o caso, não será um grande problema ficar na capital,
Cuenca, cidade Patrimônio da Humanidade, com uma grande oferta cultural, gastronômica e de lazer, coincidindo as datas do troféu com as Feiras de San Julián, com o que isso
implica: shows, eventos, concurso hípico, feira de artesanato, etc.
Na página web foi publicada a oferta hoteleira existente na área para ajudares na
busca: http://trofeoquijotes.es/alojamiento/

7.1. Suelo duro (chão duro)
Pavilhão poliesportivo anexo ao IES "Diego Jesus Jiménez" (Priego)
Se está trabalhando para ter um segundo “suelo duro" e que os usuários deste tipo
de pernoita possam estar mais à vontade e descansar melhor.

7.2. Estacionamento de caravanas
Campo de futebol, anexo ao Heliporto de Priego
Estamos em um Parque Natural e todos sabemos das limitações para o estacionamento de caravanas. Estamos trabalhando com os diferentes atores envolvidos para oferecer aos usuários diferentes espaços de pernoita sem ser sancionados.

8. Outros
8.1. Sistema de cronometragem
Será utilizado o sistema SPORTident Air+ em todos os eventos. Para poder desfrutar
deste sistema, é necessário utilizar o cartão tipo SIAC1. Em caso de não possuí-lo, pode
competir com outro cartão sportident.

8.2. Sistema de pontuação
Há três competições no "XIV Troféu Quixotes – 5 dias de Espanha”:
•
•
•

Competição médias e longas: a soma de tempos das corridas médias e longas (E1+E2+E5+E6)
Competição de "sprint": soma de tempos das corridas de sprint (E3+E4)
Competição WRE: Apenas as categorias F/M elite no evento 5 (E5)

8.3. Dorsais
É obrigatório o uso de dorsal, em todas as etapas do evento.

8.4. Resultados em direto
Sempre e quando a cobertura telefônica o permita, serão publicados os resultados
em tempo real.

9. Lazer e turismo
9.1. Geaventura
A empresa GEAVENTURA oferece as seguintes atividades para os atletas registrados
ao XIV Troféu Quixotes — 5 días de Espanha. As ofertas de preços e atividades são aplicáveis desde o dia 24 ao 31 de agosto e não exclusivamente nas datas do evento (26-30 de
agosto). Entre em contato com as empresas de lazer para especificar essas possibilidades.
Devem indicar que vão participar nas nossas corridas e 15 dias antes da atividade, devem
enviar seu número do dorsal.
CONTATO:

Álvaro Alfaro de la Hoz - GEAventura - Guías de Turismo Activo y
Ocio
http://www.geaventura.com / info@geaventura.com
608 312 737
Facebook / Instagram / Twitter / TripAdvisor

•
•
•
•
•
•
•
•

Piraguas tranquilas en “Las Grajas”. 15€ por pessoa
http://www.geaventura.com/rutas/piraguas-en-las-grajas-Cuenca
Piraguas Bravas en “Las Juntas”. 35€ por pessoa
http://www.geaventura.com/rutas/Piraguas-las-juntas-Guadiela-Cuenca
Barranco de "Los Cortados”. 30€ por pessoa
http://www.geaventura.com/rutas/barranco-cortados-villalba-de-la-sierra-Cuenca
Vía Ferrata de “Los Puentes”. 35€ por pessoa
http://www.geaventura.com/rutas/via-ferrata-los-puentes-Priego
Vía Ferrata del “Ventano”. 35€ por pessoa
http://www.geaventura.com/rutas/Via-ferrata-ventano-del-diablo
Cueva de "Los Moros” 30€ por pessoa
http://www.geaventura.com/rutas/cueva-de-los-moros-Cuenca
Cueva del "Tío Manolo” 25€ por pessoa
www.geaventura.com/rutas/cueva-tio-Manolo-Cuenca
Escalada en “Arroyo Bonilla” 35€ por pessoa
http://www.geaventura.com/rutas/escalada-arroyo-bonilla

9.2. Cueva del Hierro (Caverna do Ferro)
A Mina Romana de «Cueva del
Hierro» (sede da E5 WRE «Nacimiento del Guadiela») foi explorada desde há cerca de 2.600 anos
até meados do século passado.
Aqueles orientadores interessados em fazer uma visita guiada terão direito a um desconto de 20% apresentado o dorsal da competição
e 10% de seus acompanhantes.
www.cuevadelhierro.com

!

10.Instituições
Organiza:

Colabora:

Prefeituras:

Patrocinadores:

Instituições:

