DIUMENGE 17 DE JUNY

INSCRIPCIONS VIA WEB A:

eventselit.com

Fins divendres 15 de juny a les 20:00 h

PREU: Infants fins a 17 anys (1997 i posteriors) / Gent Gran a partir de 60 anys (1957 i anteriors): 10
Adults a partir de 18 anys (1998 i anteriors): 20
Socis C.P.A. descompte de 5

RECORREGUT BLAU/CURT

S1 RECORREGUT
VERMELL/LLARG

• Desn. +1782m / -1782 dist. 20km
Organitza:

Patrocina:

€

€

Col.laboradors:

• Desn. +900m / -900 dist. 8km
Inici del camí de Prat Primer

€

REGLAMENT:
• TELÈFON ORGANITZACIÓ: 640025
• TALLS HORARIS:

DIUMENGE 17 DE JUNY

10 h Collada de Prat Primer
11:30 h Refugi de Claror
• Tots els menors d’edat han de presentar l’AUTORITZACIÓ degudament omplerta
i signada pels pares o tutors.
• Els participants han de tenir els coneixements tècnics i les facultats físiques
adequades a les característiques del recorregut escollit
• Cal ser respectuós amb el medi ambient
• Cal ajudar a qualsevol altre participant que es pugui trobar accidentat i ho ha de
comunicar al control més proper.
• Es recomana portar calçat adequat, protecció solar, impermeable, ulleres, gorra, buff,
roba d’abric, beguda i menjar energètic.
• En cas d’abandó o qualsevol altre incident, s’ha d’avisar el control més proper o als
membres de l’organització.
• L’organització es reserva el dret de modiﬁcar el reglament, els horaris i els recorreguts.
• Al inscruire’s s’accepta el Reglament de la prova.

Organitza:

Col.laboradors:

PRESENTACIÓ

Patrocina:

Al juny com ja és habitual, arriba la travessa més popular de les Valls.
Aquest any podreu triar entre els 2 recorreguts que us proposem, els dos amb inici al camí
de Prat Primer i arribada al mateix lloc...
El traçat vermell/llarg, per a gent experimentada, sortim direcció a la collada de la Caülla,
refugi de prat Primer, collada de Boumort, Pic Negre, refugi de Claror, estany de la Nou,
refugi de Peraﬁta, cabana de Claror, refugi de Claror, collada de Boumort, pas Pla, refugi
de Prat Primer i arribada al mateix lloc de sortida.
El traçat blau/mitjà, sortirà igualment del camí de Prat Primer en direcció a la collada de
la Caülla, refugi de Prat Primer i tornada cap a la sortida.
Com ja és costum, tots els participants rebran un obsequi i podran gaudir del dinar de
germanor.
Com sabeu un dels residus més perjudicials pel medi ambient és el plàstic. Un any mes
NO posarem gots de plàstic als avituallaments. Posarem a la vostra disposició al lliurament de dorsals i a la sortida un ECOGOT a 5€, d’aquesta manera col·laborarem tots una
mica més en la conservació del medi ambient.

PREUS:
• Fins al divendres 15 de juny a les 20:00 h
• Infants ﬁns a 17 anys (1997 i posteriors)

10 €

S1 RECORREGUT VERMELL/LLARG

• Gent Gran a partir de 60 anys (1957 i anteriors)
• Adults a partir de 18 anys (1998 i anteriors)

20 €

• Socis C.P.A. descompte de 5 €

SORTIDA: Inici del camí de Prat Primer
ARRIBADA: Inici del camí de Prat Primer
• Desn. +1782m / -1782 dist. 20km

• (Recàrrec de 5€ el dia abans de la competició)
• Preu dinar acompanyant: 10 €

ASSEGURANCES: Inclosa amb la inscripció
INSCRIPCIONS :
PRESENCIALS> Dissabte dia 16 de juny - Centre Esportiu del Serradells de 17:00 h a 20:00 h
WEB> Fins divendres 15 de juny a les 20:00 h
• Segons el Reglament els menors d’edat cal que omplin el document d’autorització paterna

AVITUALLAMENTS:
• Coll de la Caülla (líquid)
• Refugi de Prat Primer (líquid i sòlid)
• Refugi de Claror (líquid i sòlid)
• Refugi de Perafita (líquid)
• Refugi de Claror (líquid i sòlid)
• Refugi de Prat Primer (líquid i sòlid)
• ARRIBADA (líquid i sòlid)

=> AUTORITZACIÓ
Menors de 12 anys només es poden inscriure a la distancia CURTA i han d’anar acompanyats d’un adult

INSCRIPCIONS VIA WEB A:

eventselit.com

CATEGORIES:
• Obert a totes les categories

PREMIS:
• Record per a tots els participants: Samarreta

RECOLLIDA DE DORSALS:
• Durant el dissabte dia 16 de juny - Centre Esportiu de Serradells de 17:00 h a 20:00 h
• El dia de la Cursa a la sortida de cada recorregut 45 minuts abans de l’inici ﬁns 15 minuts
abans de la sortida
(Es prega a tothom que reculli el dorsal el dissabte.
Diumenge, matí de la cursa es donarà la sortida a l’hora prevista i es continuarà donant
dorsals si és que encara hi ha corredors per recollir-los).
(no es realitzaran inscripcions el dia de la cursa)
• PER RECOLLIR EL DORSAL S’HA DE PRESENTAR EL JUSTIFICANT DEL
PAGAMENT BANCARI.

RECORREGUT BLAU/CURT
SORTIDA: Inici del camí de Prat Primer
ARRIBADA: Inici del camí de Prat Primer
• Desn. +900m / -900 dist. 8km
AVITUALLAMENTS:
• Coll de la Caülla (líquid)
• Refugi de Prat Primer (líquid i sòlid)
• ARRIBADA (líquid i sòlid)

