
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENT  II TRAIL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT. 

1.- L’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i el Consell Esportiu del 

Bages organitzen el II Trail Escolar el proper 11 de febrer del 2018  a 

Rocafort 

2.- La planificació horària es la següent: 

08.30 ENTREGA DE XIPS   Plaça Catalunya  

09.55 BRIEFING CADET M/F 
10,00 SORTIDA CADET M/F 

10.45 BRIEFING INFANTIL M/F – ALEVÍ M/F 
10.50 SORTIDA  INFANTIL M/F – ALEVÍ M/F 

11.25 BRIEFING BENJAMÍ M/F 
11.30 SORTIDA BENJAMÍ M(F 

11.55 BRIEFING PREBENJAMÍ M/F 
12.00 SORTIDA PREBENJAMÍ M/F 
 
12,20 ENTREGA DE PREMIS  Plaça Catalunya  

   
3.- Els corredors han de tenir la preparació adient per fer front a la prova   

4.- Els inscrits al trail participen voluntàriament a la prova. Per aquest 

motiu, les entitats organitzadores, els col·laboradors, els patrocinadors i 

els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.  

5.-  El recorregut. 

PREBENJAMI 1,500 K     46   MTS DESNIVELL  

BENJAMÍ 
 

2,870 K    112  MTS DESNIVELL 

ALEVÍ 
 

4,950 K    169  MTS DESNIVELL 

INFANTIL 
 

4,950 K    169 MTS DESNIVELL 

CADET 
 

6,250 K    174 MTS DESNIVELL 

   

Les sortides i arribades seran a la zona de la Plaça Catalunya. 

Les curses transitaran per camins senders i corriols. 

L’itinerari  estarà marcat amb claredat durant el seu recorregut amb 

senyalització adequada en cada moment; cinta, tanques, fletxes, rètols, 

etc. 

Els camins rurals per on discorre la cursa estaran oberts al trànsit  

 



6.- Avituallaments 

L’avituallament estarà situat a l’arribada de la cursa i constarà d’aigua i 

fruita . 

Els participants han de llançar els residus dins el perímetre marcat en els 

avituallaments.   

 

7.- Inscripcions  

Totes les inscripcions aniran a través del Consell Esportiu del Bages  

 

8.- Trofeus 

Tindran trofeu els tres primers atletes masculins i femenins de cada 

categoria 

 

 9.- Dorsals i xips 

No es pot córrer sense  xip. 

 

10.- Seguretat i serveis  

Hi haurà serveis sanitaris a la sortida i arribada de les curses . 

L’organització podrà obligar a retirar-se de la prova als participants que 

mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o 

psíquica que posi en perill la seva salut. 

 

11.- Desqualificacions  

Qualsevol participant que no recorri  la totalitat del circuit corresponent a 

la seva cursa. 

L’organització desqualificarà a qualsevol participant que mostri una 

actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. 

 

12.- Retirades 

Els participants que abandonin la prova voluntàriament, donaran 

immediatament avis a l’organització (punt de control mes proper) 

 

13.- Emergències 

Els participants de la cursa hauran d’alertar en el  punt de control o 

avituallament més proper qualsevol incidència.  



 

14.- Fores de control 

S’establiran temps de pas per diferents controls en les curses cadet, 

infantil i aleví que, en el cas de superar-se, es comunicarà la finalització de 

la cursa en aquell punt. 

 

15.- Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial del Consell Esportiu del 

Bages, 

 

Pel sol fet de participar-hi, s’accepta aquest reglament, tot allò que no hi 

estigui previst serà sotmès a la decisió de l’organització.  

 

Els participants autoritzen a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i 

al Consell Esportiu del Bages a poder utilitzar les imatges en les que 

apareguin sempre que sigui per a la promoció de l’esport, en general, i 

per a la publicitat i promoció de la Cursa en especial. 

 

 

 

 

   

 


