Reglament de la Trail al Bosc Cal Rosal Marc Sabata (León) 2022
1. L’Associació cultural i musical de Cal Rosal amb la col·laboració del Club d’Atletisme Joves
Atletes de Berga (JAB) i de l’Ajuntament d’Olvan, organitzen el dissabte dia 16 de juliol de 2022
la 5a. edició de la tradicional Trail al Bosc.
Les curses es disputaran per un circuit de muntanya, camins i bosc dins el territori de Cal Rosal
(Olvan) el recorregut és Pujada al Montsen amb sortida i arribada a la plaça de Cal Rosal (Olvan).
Cursa és de caràcter popular i federat on poden participar tots els atletes que ho desitgin, sense
cap mena de discriminació per sexe, raça, edat, nacionalitat o religió.
També hi haurà la modalitat de caminada al bosc amb els mateixos requisits que l’apartat
anterior i apta per a tots els membres de la família.

2. L'esdeveniment és obert a tothom i el fet d’inscriure’s o participar a la prova representa la
total acceptació i respecte a aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no queda
expressament regulat, serà decidit per la comissió.

3. La distància a recórrer seran de 11 km (cursa Trail), 6 km (caminada).
- Els horaris seran els següents.
CURSA
ENTREGA DE DORSALS
SORTIDA TRAIL
SORTIDA CAMINADA
ENTREGA TROFEUS

HORA INICI
16:30
19:00
19:00
21:00

HORA FINAL
18:30
21:30
21:30
21:30

OBSERVACIONS
És donarà el dorsal i samarreta
11km de cursa
6 km caminant (aconsellem portar frontal)
Premis als diferents guanyadors

El recorregut està certificat i mesurat pel cap de circuit i sota supervisió i aprovació del director
de la cursa i de l’Ajuntament d’Olvan. El recorregut està ben senyalitzat amb cinta, fletxes i amb
voluntaris.
4. A tots els participants de la cursa se'ls lliurarà una samarreta tècnica, entrepà, begudes
isotòniques, aigua i fruita i servei de dutxa a la piscina municipal.
5. La cursa serà cronometrada manualment pels cronometradors i jutges de la prova.
6. 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.
7. L'organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat i edat de l'atleta al recollir
el dorsal.
8. A la cursa no podrà participar cap animal de companyia si no es sota l’acceptació de la direcció
de la cursa.
9. Hi haurà els següents serveis inclosos al preu d’inscripció: Fotos de la cursa, assegurança per
a cada corredor, servei mèdic, avituallaments durant i en finalitzar la cursa, WC, pàrquing,
inflables pels petits, regals, entrada a la piscina i més sorpreses.

10. La participació a l'esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. Els
participants en el moment de realitzar la seva inscripció, manifesten trobar-se físicament aptes
per l'esdeveniment. L'organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants
puguin ocasionar durant la prova, a ells mateixos o derivar d'ells a tercers.
11. Les reclamacions per accident s'acceptaran exclusivament fins les 23:59 del mateix dia de la
cursa. Tot participant dóna el seu consentiment perquè el club JAB Berga, 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. Per exercir aquest
dret, haurà de sol·licitar-ho per escrit a jab.berga@hotmail.com
12. L'Organització es reserva el dret a canviar la data o l'horari o cancel·lar la cursa per motius
aliens a l’organització, sense que hi hagi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits.
De la mateixa manera, l'organització es reserva el dret a ampliar el període d'inscripció a la cursa,
per qualsevol dels col·lectius participants, si així ho considera oportú.
13. Per inscriure’s:
a) Internet: www.jaberga.com
b) Data límit d’inscripció: Dia 14 de juliol o en arribar als 200 participants.
*El mateix dia de la cursa no s’agafarà cap inscripció.

14. Preus: Cursa trail, caminada popular i curses infantils
- Opció 1: Cursa i caminada 13€ (no federats, es tramitarà una llicencia per aquest dia)
- Opció 2: Cursa i caminada 11 € (federats)

15. Les classificacions es podran consultar un cop acabada la prova per Internet:
www.jaberga.com/trailbosc

16. Premis:
Premi als 3 primers classificats de la general masculina i femenina a la cursa Trail al bosc.
Premi al primer local masculí i femení cursa Trail al bosc. (no acumulables).
A la caminada no hi haurà trofeus tot i que si tindran la seva pròpia classificació d’arribades.

15. La organització queda a la vostra disposició per qualsevol aclariment, dubte, consulta,
suggeriment o queixa que hi pugui haver posant-vos en contacte al mail
jab.berga@hotmail.com, o al tel. 625788373 - 630513205

