REGLAMENT BERGA TRAIL PER EQUIPS 2019
Article 1. La cursa
La Berga Trail per equips és una competició que vol fomentar la realització d’activitat
esportiva en grup. Aquest esdeveniment està inclòs dins la cursa Berga Trail Sky
Marathon, que es celebrarà a Berga el dia 8 de juny de 2019.
Article 2. Funcionament
Per tal de poder participar a la categoria per equips és necessari complir aquests
requisits:
•
Els equips estaran formats per 3 corredors/es.
•
Cada corredor/a farà un tram de la marató. Els trams són els següents:
•
Tram 1: Berga – Rasos de Peguera. (12,8 km)
•
Tram 2: Rasos de Peguera – Ensija – Rasos de Peguera. (17 km)
•
Tram 3: Rasos de Peguera – Berga. (13,2 km)
•
Serà cada equip el responsable de traslladar els seus membres a cada punt
d’inici.
Article 3. Sistema de classificació
L’equip guanyador serà el primer que aconsegueixi arribar a la meta.
En aquesta cursa no s’obtindran punts ITRA.
Article 4. Reglament
Tots els participants que s’inscriguin en la modalitat per equips cal que acceptin el
reglament de la Berga Trail Sky Marathon al realitzar la inscripció.
Article 5. Inscripcions
Els participants s’hauran d’inscriure en grup a través de la pàgina web:
www.bergatrail.com
Article 6. Premis
Es donaran premis als tres primers equips.
Els premis es donaran a conèixer a través del web de la cursa i de les xarxes socials.
Article 7. Reclamacions
Les reclamacions es faran per escrit i lliurades al Comitè de Cursa, previ pagament de
30 € que seran tornats si aquesta prospera. El període de reclamació expira un cop
finalitzada la cursa.
Article 8. Comitè de Cursa.
Les funcions del Comitè de cursa són la d’atendre les possibles reclamacions que es
produeixin durant el desenvolupament de la cursa.
Estarà format per:
- Director de Cursa.
- Dos arbitres.
- Cronometrador.
- Un representant dels esportistes elegit per sorteig.
- Responsable del marcatge i seguretat.
Article 9. Modificació del reglament

Les modificacions que es realitzin al present reglament seran comunicades a través de la
web i les xarxes socials de la cursa. La inscripció implica l’acceptació del reglament.

