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II TRAIL I MARXA FESTA MAJOR DE VALLDOREIX 2015 

20 de Setembre de 2015.                                                                                                                              

El II Trail de Valldoreix, es obert a tothom sense distinció de categories, edats,  sexe 

o   nacionalitat. 

Organitza: EMD de Valldoreix 

Col·labora: Complex Esportiu de Valldoreix 

Recorregut: 12 Km. 80 % pista de terra i 20% asfalt,  2 avituallaments  al Km. 3,5 i 9 (Cursa 

Sènior) 

Desnivell:  

Sortida: A les 9:00h. La marxa es tancarà a les 11:30h. 

Categories: Es regiran per l’any de naixement, restant establertes com categories masculines i 

femenines de la següent manera : 

9:00 – 11:30 h – Sènior 

11:30 – 12:00 –  Cadet (nascut/des 1999 al 2000) i Infantil (nascuts/des del 2000 al 2006)  

12:00 – 12:15 – Aleví (nascuts/des 2003 al 2004)  

12:15 – 12:30  Benjamí (nascuts/des 2005 al 2006) i Prebenjamí (nascuts/des 2007 al 2009) 

12:30 – Entrega trofeus  

Inscripció prèvia per internet: a través del web  www.cevalldoreix.com o 

www.championchip.cat  

Inscripcions: Fins esgotar-se. L'organització es reserva el dret a fer inscripcions el mateix dia de 

la cursa, si sobren dorsals;  una hora abans del començament.  

Tota inscripció d’un menor de 18 anys ha d’estar tramitada pel pare, mare i/o tutor legal, 

autoritzant així sota la seva responsabilitat, la participació en aquest esdeveniment. 

http://cevalldoreix.com/
http://www.cevalldoreix.com/
http://www.championchip.cat/
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Preu de la inscripció: 5 euros categoria sènior (trail i marxa), categories infantils gratuïta. 

Recollida de dorsal: Es lliurarà el dorsal, la samarreta i la bossa del corredor el mateix dia de la 

cursa, en el  punt de sortida/arribada, fins a 10 minuts abans de començar. 

Important venir amb  suficient temps per poder recollir-ho i realitzar l’escalfament.  

Trofeus: Als tres primers de cada categoria, masculí i femení. Els trofeus no són acumulatius. 

(La prova de marxa estarà cronometrada però no serà de caire competitiu, es a dir no hi haurà 

un guanyador ni cap premi) 

Serveis: Guarda-roba, vestidors i dutxes. Estiraments i massatges assistits al acabar la cursa a 

càrrec de l’empresa de Sant Cugat del Vallès “Mans de Sant”. 

Obsequis: Samarreta tècnica de record i bossa amb obsequis dels nostres col·laboradors per a 

tots els participants.  

Avituallament: Durant la prova hi hauran dos avituallaments líquids i a l’arribada un de sòlid i 

líquid. 

Reglament: 

-El cronometratge de la prova anirà a càrrec de Championchip. Els corredors disposaran del xip 

blanc que l’organització els hi facilitarà. Aquest es retornarà a l'acabar la prova a l’organització. 

Els que en tinguin xip groc no hauran de recollir cap xip blanc. 

-La prova de marxa estarà cronometrada però no serà de caire competitiu, es a dir no hi haurà 

un guanyador. S’aplicarà la classificació del Trail. 

-La cursa estarà dotada d’assistència sanitària en tot moment 

-El recorregut estarà senyalitzat  i comptarà amb l’assistència de personal  de l’organització, 

policia i protecció civil en els punts que puguin ser conflictius. 

-El dorsal ha d’estar sempre visible i no es pot doblegar ni retallar. Tots els participants tenen 

l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització. No 

complir aquestes condicions potser motiu de desqualificació. 

http://cevalldoreix.com/
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-En cas de patir condicions meteorològiques molt adverses i severes, l’organització es reserva 

el dret de variar el recorregut o, fins i tot, suspendre la cursa si la integritat dels participants 

perilla. 

-Els corredors assumiran els danys que es puguin causar a ells mateixos o que puguin causar a 

terceres persones. Els organitzadors declinen tota mena de responsabilitats al respecte. 

 

-Cada corredor participa a la cursa sota la seva responsabilitat. L’organització declina tota 

responsabilitat  pel que fa a accidents o altres perjudicis que puguin afectar els participants 

durant la cursa, o desprès de fer-la, deguts a la seva condició física.  

 

-Pel sol fet de participar-hi s’accepta el present reglament i les decisions que pugui prendre 

l’organització en tot allò que no estigui previst. 

 

-Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, club i any de 

naixement siguin publicats a les llistes d´inscrits; així com a les de resultats, si acaben la cursa 

seguint la normativa establerta.  

 

-També s'autoritza l’EMD Valldoreix i al Complex Esportiu Valldoreix a publicar fotos de la 

Cursa on apareguin els participants a les diferents plataformes de comunicació propietat dels 

mateixos. 

 

La cursa discorre per un Parc Natural Protegit, i per tant s’han de recordar i complir les bones 

pràctiques, com : 

-Que estem en un Parc Natural, un espai protegit, al qual s’ha de mantenir una actitud 

respectuosa amb l’entorn. 

-Transitar pels camins senyalitzats, sense buscar dreceres, o anar camp a través. 

-Segons les Ordenances del Parc Natural, no està permès arrencar flors ni mates. 

-Mantenir silenci i discreció dins del bosc, per tal de no alterar la tranquil·litat de l’interior. 

http://cevalldoreix.com/
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-No llençar restes de menjar ni ampolles buides o deixalles fora dels llocs designats abans i 

desprès de l’avituallament. Fer-ho és motiu de desqualificació. 

-No es permet córrer amb gossos, ja que es passa per cases particulars i zones agrícoles. 

http://cevalldoreix.com/



