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Reglament de la

VIII" Marxa Excursionista de

Regularitat per Muntanya

ORGANITZACIÓ.

EL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA organitza la aVIIId. MARXA EXCUR-

SIONISTA DE REGULARITAT PER MUNTANYA-.Tindrà lloc el matí del dia
11 de maig del 1969, amb sortida i arribada a l'Alzina del Sal.lari.

La sortida del primer equip serà a dos quarts de vuit del matí.

Tots els excursionistes de més de 12 anys poden prendre-hi part i representar

a Entitats, Organitzacions de tota mena, Centres escolars o completament

independents. Necessàriament han de constituir equips de dues persones.

Els components de cada equip han de portar motxilla o bossa de costat
amb provisions de boca i beure per tot el matí.

INSCRIPCIONS.

La inscripció d'equips ha d'efectuar-se en el local social del CENTRE EXCUR-
SIONISTA DE TERRASA (carrer Sant Pere, 36 bis) des del dia 1 al 9 de
maig, de 8 a 9 del vespre. Drets d'inscripció gratuits. Una vegada acabat
el termini establert, s'acceptaran noves inscripcions, mitjançant el pagament
de 20 pessetes per equip.

Abans de l'inici de la prova i amb l'autorització del Jurat de Sortida es pot
canviar un dels components de l'equip que ho sollliciti.

SORTIDA.

Tots els participants deuen signar en el Registre de Sortida i en aquell moment
se'ls entregarà:

— a) Els dorsals amb els números d'ordre que durant tota la prova por-
taran de manera ben visible.

 



— b) El bloc de butlletins horaris que han d'omplir a cada Control (és
necessari signar-los tots per un membre de l'equip abans de donar-
se la sortida).

— c) Un full en el que hi consten els promedis a seguir durant la Mar-
xa, les distàncies i temps correctament calculats entre els canvis de
promedi.

— d) El gràfic de la prova amb la senyalització del camí a seguir i la
situació de les parades autocontrolades. No hi haurà indicació dels
llocs de canvi de promedi ni dels Controls de Regularitat.

La sortida dels equips serà donada a intervals d'un minut. Si els equips parti-
cipants fossin nombrosos, el Jurat de Sortida pot donar la sortida a més
d'un equip alhora.

L'ordre de sortida dels equips es fixarà per sorteig, que tindrà lloc la vigília
de la Marxa, dia 10 de maig a dos quarts de nou del vespre, en el local
de l'Entitat organitzadora.

PARADES.

En el curs de la Marxa s'estableixen tres parades obligatòries i autocontro-
lades en els llocs senyalats en el mapa, a raó de:

45 minuts en el punt A

10 minuts en el punt B

30 minuts en el punt C

10 minuts en el punt D

CONTROLS.

A més dels de Sortida i Arribada hi haurà un número determinat de Controls
de Regularitat.

Arribat l'equip complet a un Control, se li donarà de viva veu l'hora exacta
expressada en minuis passats.

PENALITZACIONS.

Serón carregats 3 punts per cada minut de diferència entre el temps esmerçat
o emprat per cada equip i l'horari Oficial.

PUNTUACIÓ.

La puntuació assignada a cada equip, és el resultat dels punts carregats segons
les penalitzacions esmentades.



DESQUALIFICACIONS.

És motiu de desqualificació:

— g) Permutar un dels components de l'equip, durant el recorregut.

—b) No signar en els Controls de Sortida i d'Arribada.

— c) No efectuar el recorregut total de la prova (no haver passat per
algun Control.

— d) No haver entregat el Butlletí de pas (o sense anotar-hi l'hora) en
algun Control.

CLASSIFICACIÓ.

El dia 12 de maig i a dos quarts de nou del vespre, el Jurat Classificador do-
narà compte de la CLASSIFICACIÓ GENERAL, d'acord amb el fotal de
punts anotats a cada equip participant i rigurosament de menys a més. Cas
de produir-se empat, quedarà classificat abans:
l.er L'equip que hagi efectuat més número de controls exactes.
2.on El que efectui el major número de controls més aproximats.

ULTIMES DISPOSICIONS.

EL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA noes fa responsable dels danys que
puguin sofrir o causar els participants.

La participació en aquesta competició, pressuposa la total acceptació d'aquest
Reglament i així mateix l'obligació d'actuar de manera correcta i a no des-
virtuar l'esportivitat i les finalitats de la Marxa.

Els casos que no preveu aquest Reglament, es resoldran a criteri dels Jurats de
Sortida i Classificadors.

MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT DE CATALUNYA.

Per tal d'estimular la participació de la nostra Entitat a la Marxa Regional, d'ar-
relada tradició excursionista, a més a més dels premis que es concedeixen
normalment als equips millor classificats, el CENTRE EXCURSIONISTA DE
TERRASA subvencionarà amb el cost de les despeses de desplaçament a
la eXXXIIIS MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT DE CATALUNYAs,
que enguany organitza el C. E. Sabadell i que es celebrarà el dia 18 de
maig a la regió de Collsacabra-Cantonigròs als CINC EQUIPS SOCIALS
MILLOR CLASSIFICATS. Així mateix el CENTRE EXCURSIONISTA DE TE-
RRASSA satisfarà els drets d'inscripció de tots els equips socials que hi
participin.

ARTS GRÀFIQUES MARCRT - TERRASSA
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