Berga Trail KIDS
Definició
•

La cursa Berga Trail Kids de Corbera està pensada per tots els nens i nenes de 6
a 15 anys amb ganes de participar en una autèntica cursa de muntanya a on els
recorreguts i desnivells seran adequats a les seves edats.
Comença a ser hora de que siguem els pares els que portem a córrer als nostres
fills a una cursa de muntanya només pensada per ells a on siguin els veritables
protagonistes.

Participació
•

•

Per participar es precís estar en possessió de la llicència federativa apte per
competició i en vigor , en el cas que no, l'organització, proveirà al participant de
la corresponent assegurança temporal mitjançant el pagament d'un suplement.
Presentar l'autorització firmada dels pares o tutors

Categories
•
•
•
•
•
•

Mini –Benjami: nascuts 2010 – 2011
Pre –Benjami: nascuts 2008 – 2009
Benjamí: nascuts 2006 - 2007
Aleví: nascuts 2004 - 2005
Infantil: nascuts 2002 - 2003
Cadet: nascuts 2000 – 2001

Recorregut
•
•
•
•

El recorregut serà per camins i corriols.
Estarà degudament senyalitzat amb cintes i banderoles.
El recorregut serà en circuit obert i circular
Distàncies:
- Mini-Benjamí……….1 km
- Pre-Benjamí…………..2km
- Benjamí..................3 km
- Aleví........................4 km
- Infantil....................5 km
- Cadet.......................6 km

Inscripcions
•
•

Obertura d'inscripcions el 22 de desembre a la web www.bergatrail.com
Obligatori portar el dia de la cursa Autorització Menors (el podeu descarregar
a la web de la cursa)

Preus
Anticipades (Fins
(30/04/2016)

A partir del
01/05/2016

Amb llicència FEEC

8€

10€

Sense Llicència

10€

12€

El preu inclou
Record de la cursa - Samarreta
Bossa del corredor
Sorteig de material
Xocolatada al acabar
Programa (Hores de sortida aproximades)
•
•
•
•
•
•
•
•

8:30 a 9:30 Entrega de dorsals
10:00 Sortida Mini-benjamins
10:15 Sortida Pre-benjamins
10:30 Sortida Benjamins
11:00 Sortida Alevins
11:30 Sortida Infantils
11:30 Sortida Cadets
12:30 Entrega premis

Reglament
•
•

•
•
•

El sol fet d'inscriure's representa l'acceptació de la normativa de la prova.
L'organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o
ocasionats per la negligència o mala fe i altres casos contemplats a les
exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l'organització.
Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per
qualsevol membre de l'organització de la prova.
Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar a l'organització
qualsevol accident que hagin observat.
El dorsal s'ha de portar ben visible a la part davantera, sense retallar o
modificar.

•
•
•

El dorsal és personal e intransferible i es l'acreditació per accedir a qualsevol
prestació o servei de la prova.
Els participants que decideixin retirar-se ho hauran que comunicar a
l'organització, la qual els indicarà la forma més adient d'anar a l'arribada.
Els responsables dels controls en acord amb el director de la prova tenen la
potestat per retirar el participant que creguin que no es troba en condicions
per continuar la prova.

Penalitzacions
Es penalitzarà amb 5'
- No dur el dorsal en lloc visible a la part davantera
- Modificar la forma i/o contingut del dorsal
Es penalitzarà amb 10'
- Anticipar-se a la senyal de sortida
- Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari marcat
Desqualificació
- Llançar deixalles fora dels llocs designats
- Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant el recorregut
- No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives ni a la natura.
- Qualsevol desconsideració amb els membres de l'organització o participant.
- Finalitzar la prova fora del temps establert
- No auxiliar a un corredor accidentat ni avisar.
- Alterar la senyalització del recorregut
- Perdre el dorsal.
- Fer algun tram de la cursa acompanyat de qualsevol persona aliena a la cursa.

Classificacions
Tots els participants que hagin completat tot el recorregut, passant per tots els
controls i havent complert el present reglament obtindran la condició de classificats.
Premis segons classificació per temps:
•
•

3 primers per categoria masculí
3 primeres per categoria femení

