CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ

7.

DESQUALIFICACIONS
7.1. La pèrdua del full de ruta.
7.2. Esmena o desfiguració del numero de dorsal.
7.3. Alterar la composició de l’equip durant La Marxa.
7.4. No passar per tots els controls.
7.5. Comportament inadequat, ja sigui durant La Marxa com en l’Estadi d’Aventura
7.6. Que un equip canvií o modifiqui senyals de La Marxa.
7.7. Qui hi arribi fora l’horari de pas dels controls. (es portarà al dinar, o al CER)
7.8. Qui avanci o intenti avançar l’equip 0 (zero), que obra la marxa. (es portarà al dinar, o
al CER)

8.

PARADES
8.1. Hi ha 2 parades durant La Marxa, pel descans dels participants:
ESMORZAR: Aproximadament 45 min.
DINAR: Aproximadament 120 min. Els pares i acompanyants hi podran assistir per
compartir el dinar amb els participants.
8.2. Les parades s’efectuaran en els punts prèviament indicats.
8.3. Els temps de descans podran ser modificats quan el criteri de l’organització ho
aconselli.

9.

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS
9.1. S’efectuarà inversament als punts que s’hagin obtingut. Tots els participants de La
Marxa es classificaran a nivell d’equips individuals.
9.2. L’empat es resoldrà de la següent manera:
1r. Per major nombre de controls de situació desconeguda, amb temps exacte.
2n. Per major nombre de controls de situació coneguda, amb temps exacte.
3r. En cas de mantenir l’empat, es resoldrà per diferència d’un minut, dos, i fins a 6.
amb el mateix l’ordre establert pels temps exactes. (punts 1 i 2 anteriors)
4t. Si encara es manté l’empat es resoldrà pel nombre de dorsal més baix.
9.3. En cas de discrepància entre l’hora de pas del full de ruta i la de l’organització,
prevaldrà aquesta ultima.
9.4. El jurat classificador estarà format per la Comissió Organitzadora de La Marxa.
9.5. Qualsevol imprevist en aquest reglament es resoldrà per mitjà de la Comissió
Organitzadora.

REGLAMENT de
La Marxa Infantil de Regularitat
1.

INSCRIPCIONS
1.1. Es podran fer com a màxim fins dos dies abans de la data de la marxa, al local del
Centre Excursionista de Rubí; Plaça Pompeu Fabra, RUBÍ, de 19 a 21h.
1.2. El Centre Excursionista de Rubí es reserva la possibilitat de tancar les inscripcions,
una vegada arribada la xifra màxima de participants que s’han previst.

2.

EQUIPS
1.1. Formats per 2 persones nascudes entre l’any 2006 i 2011. Un cop feta la inscripció i
prèvia comunicació al CER, tan sols es podrà variar un component de l’equip.
1.2. En el marc de col·laboració amb escoles d’educació especial, es podran inscriure
participants d’edat superior als 12 anys.

3.

DORSALS
S’entregaran en el moment de la inscripció.

4.

SORTIDA
4.1. Es farà per ordre de dorsals.
4.2. Els equips sortiran en un interval de temps decidit per la organització en funció del
nombre de participants.
4.3. Els participants hauran de portar ben visible el número de dorsal que els ha estat
assignat. Qualsevol esmena o desfiguració del numero de dorsal, pot comportar
la desqualificació del participant.
4.4. A cada participant se li entregarà un mapa amb el recorregut de La Marxa, la
regularitat a seguir i un full de ruta.
4.5. Tot l’itinerari de La Marxa estarà senyalitzat amb marques de pintura, fletxes i senyals
que indicaran clarament el camí a seguir.

5.

CONTROLS
En el transcurs de l’itinerari es trobaran diferents tipus de controls:
5.1. Pel matí, controls de regularitat:
Controls de situació CONEGUDA i de situació DESCONEGUDA. En aquests
controls s’anotarà l’hora de pas de cada equip.
5.2. Per la tarda, camí cap a l’arribada:
Controls DE PAS, per controlar que tots els participants segueixen La Marxa.
Aquests controls no penalitzen, ni es tenen en compte per la regularitat.
5.3. Els controls s’obriran 15 minuts abans de l’horari previst de pas, i es tancaran
després que passi l’ultima parella.
5.4. L’organització no apuntarà cap hora de pas al full de ruta que porten els participants,
això ho faran ells opcionalment.
5.5. En cas de discrepància amb els horaris, prevaldran els de l’organització.
5.6. Qualsevol participant que decideixi abandonar, ho comunicarà obligatòriament
a algun control o membre de l’organització

6.

PENALITZACIONS
6.1. Control de situació DESCONEGUDA: cada minut de retard o avançament a l’horari
oficial es penalitzarà amb 3 punts.
6.2. Control de situació CONEGUDA: cada minut de retard o avançament a l’horari oficial
es penalitzarà amb 1 punt.

10. CLASSIFICACIO PER ENTITATS
10.1. Premi a l’entitat o escola amb mes participants entre els 10 primers equips
classificats.
10.2. En cas d’empat, incrementar a 11, 12,.. fins a desempatar.
11. ENTREGA DE PREMIS
Es farà a l’arribada de La Marxa, quan hagi arribat l’últim participant.
12. RECLAMACIONS
Es poden adreçar a la Comissió Organitzadora de La Marxa, al control d’arribada.
13. DISPOSICIONS FINALS
13.1. No es permet que NINGÚ ACOMPANYI ALS EQUIPS PARTICIPANTS.
13.2. El mal temps no serà obstacle per la celebració de La Marxa, no obstant, aquesta
podrà ser sospesa o variar d’horari a judici de la Comissió Organitzadora.
13.3. L’Entitat organitzadora no es fa responsable dels possibles incidents, accidents o
danys a tercers que hi puguin haver. No obstant, vetllarà per la seguretat dels
participants i disposarà dels serveis de primers auxilis necessaris.
13.4. L’ENTITAT ORGANITZADORA ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ.

