PUGOREGIS MINIMUS (1r. TRAIL ESCOLAR DEL BERGUEDÀ)

Art. 1 El Consell Esportiu del Berguedà, el Cquie Trail i el club Atletisme JAB Berga amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Puig-Reig, organitzen el primer TRAIL ESCOLAR DEL BERGUEDÀ
que se celebrarà el dia 26 de març del 2022.
El trail es disputada a la Població de Puig-Reig, ubicat a la comarca del Berguedà (Barcelona), al
Passeig de la via.

Art. 2 Els horaris i distàncies de les curses són els següents :
*Les categories escolars és regiran pel reglament de la UCEC (Consells esportius de Catalunya).
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ANYS

DISTANCIA

VOLTES / CIRCUIT

CADET MASCULI I FEMENI

2006-2007

3.000 m

1 volta A

INFANTIL MASCULÍ i FEMENI

2008-2009

3.000 m

1 volta A

ALEVÍ MASCULI I FEMENI

2010-2011

2.000 m

1 volta B

BENJAMÍ MASCULI I FEMENI

2012-2013

1.100 m

1 volta C

PREBENJAMÍ MASCULI I FEMENI

2014-2015

800 m

1 volta D

P5-P4 MASCULI I FEMENI

2016-2017

400 m

2 voltes E

P3 MASCULI I FEMENI

2018

200 m

1 volta E

En breu tindrem el plànol del circuit…

Art. 3 LLICENCIES
Tots els atletes de les categories escolars, hauran de tenir la seva corresponent llicència escolar
de la seva comarca i tramitada pel consell català del esport de la Generalitat de Catalunya de
la temporada en curs, qui no la tingui se li tramitarà una de nova per part del Consell esportiu del
Berguedà.
També seran vàlides les llicencies federatives tramitades per la FCA, FEEC, RFEA o FEDME.
Qui no disposi cap d’aquestes llicencies se li tramitarà una per un període de un dia pagant el
suplement de 2€.

Art. 4 INSCRIPCIONS
Les inscripcions hauran de fer-se a través de la pàgina web www.cebergueda.cat.
La data límit d'inscripció és fins una hora abans de recollir el dorsals, es a dir, el mateix dia 26 de
març a la carpa del consell esportiu del Berguedà.
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació dels preceptes d’aquest
Reglament.

Art. 5 PREUS
1€ si tenen algunes de les llicencies esmentades anteriorment
3€ la resta de participants que no estiguin federats.
(Inclou dorsal, assegurança, medalla commemorativa i avituallament final)

Art. 6 DORSALS
El lliurament de dorsals es farà fins a 30 minuts abans de l’inici de la prova a la zona habilitada per
l’entrega a aquests efectes a la carpa ubicada al mateix circuit del trail.

Art. 7 CLASSIFICACIÓ
Un cop finalitzada la prova, els jutges trauran les classificacions de totes les curses i categories i
podreu consultar les classificacions a la web del consell comarcal del Berguedà i del cquie trail.

Art. 8
És obligatori portar el dorsal ben visible a la part davantera de la samarreta. La manipulació
d'aquest és motiu de desqualificació. Els atletes sense dorsal, no podran ni sortir, ni entrar en
meta, personal de l’organització s'encarregaran d'aplicar aquesta normativa.
L'organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat i edat de l'atleta al recollir el
dorsal.

Art. 9
Tot participant dóna el seu consentiment perquè el comitè organitzador, per si mateix o per
terceres entitats, faci ús de les imatges de la prova per a la seva promoció, així com el
tractament informàtic amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial de les
seves dades personals. D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de
desembre de la protecció de dades personals, el participant podrà exercir el seu dret a aquest
arxius amb l'objectiu de rectificar o cancel·lar de formar parcial o total el seu contingut.

Art. 10 PROCOL COVID
Serà obligatòria dur la mascareta en tot moment menys a l’hora de realitzar la cursa. Tanmateix
s’haurà de respectar les distàncies de seguretat. La resta de protocols pot variar en funció de les
restriccions covid aplicades en aquell moment per les autoritats sanitàries.

L’ORGANITZACIÓ.

MÉS INFORMACIÓ:
www.cebergueda.cat

