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REGLAMENT DE LA

IX2 MARXA EXCURSIONISTA DE

—OREGULARITAT PER MUNTANYA

ORGANITZACIÓ.

EL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA organitza la "IX8 MARXA EXCUR-

SIONISTA DE REGULARITAT PER MUNTANYA". Tindrà lloc el matí del 19 d'Abril de

1970 amb sortida i arribada de la urbanització "Pla de Sant Llorenç".

EQUIPS.

Poden prendre-hi part tots els excursionistes de més de 12 anys i representar

Entitats, Centres escolars o independents.

Necessàriament han de constituir equips de dues persones.

Cada participant ha de portar motxilla o bossa de costat amb provisions de boca

i beure per tot el matí.

INSCRIPCIONS.

oLa inscripció d'equips ha d'efectuar-se a la Secretaria del CENTRE EXCURSIO-

SISTA DE TERRASSA (carrer Sant Pere, 86 bis) del 10 al 17 d'Abril, de 8 a 9 del vespre

Drets d'inscripció gratuits. Després del termini establert i fins al moment d'iniciar-se

la prova, 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, l'equip que

ho sol'liciti podrà canviar un dels seus components.
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SORTIDA.

Tots els participants han de signar en el Registre de Sortida i en aquell moment
se'ls lliurarà: ger

—a) Els dorsals amb el número d'ordre que duranttota la prova portaran de manera
ben visible.

—b) El gràfic de la prova amb l'itinerari del camí a seguiri la situació de les parades
autocontrolades. No hi haurà indicació dels llocs de canvi de promig ni dels
Controls de Regularitat.

—e) Elfull de ruta en el qual consten les distàncies i temps de la prova correc-
tament calculats.

S'iniciarà la Marxa a dos quarts de vuit del matí i es donarà la sortida a cada
equip amb intervals d'un minut. L'ordre de sortida es fixarà per sorteig, que
tindrà lloc la vigília de la Marxa, dia 18 d'Abril, a dos quarts de nou del vespre,
en el local del CENTRE EXCURSIONISTA.

PARADES.

En el curs de la Marxa s'estableixen quatre parades obligatòries i autocontro-
ladades en els llocs senyalats en el gràfic de la prova, a raó de:

10 minuts en el punt A

45 3 Na , B

15 , SE SR P

15 9 Mes SD

CONTROLS.

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

Arribat l'equip al Control, se li dirà l'hora exacta expressada al minut passat.

PENALITATS.

Seran carregats TRES 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 penalitats esmentades.

 



 

DESQUALIFICACIONS.

Es motiu do decNiallticació:

—a) Permutar un dels components de l'equip durantel recorregut.

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

—e) No haver efectuatel recorregut total de la prova (no haver passat per algun
Control.

—d) No haver anotat l'hora de passada en algun Control.

CLASSIFICACIO.
El dia 20 d'abril, a dos quarts de nou del vespre, el Jurat Classificador donarà

compte de la CLASSIFICACIÓ GENERAL, d'acord amb la puntuació de cada equip,

rigorosament de menys a més. En cas de produir-se empat, quedarà classificat abans.
—.er L'equip que tingui més nombre de Controls exactes.

—2.on El de major nombre de Controls més aproximats.

ULTIMES DISPOSICIONS.

La Mutualitat General Esportiva assegura als participants posseidors de la
Tarjeta de la F. E. M. vigent, dels danys que puguin sofrir i de les responsabilitats

econòmiques per perjudicis corporals o materials a tercers no esportius, en la forma

i quantitat que preveuen els articles 54 i 55 de l'Estatut de la referida Mutualitat.

La participació en aquesta competició, pressuposa la total acceptació d'aquest

Reglament i així mateix l'obligació d'actuar de forma correcta i no desvirtuarl'esporti-
vitat i les finalitats de la Marxa.

Els casos que no es preveuen en aquest Reglament es resoldran a criteri del
Jurat Organitzador.

MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT DE CATALUNYA

A fi d'estimular la participació i representació de la nostra Entitat a la

348 MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT DE CATALUNYA" que sota
l'organització del "C. E. ELS BLAUS" es celebrarà el dia 10 de Maig proper, el CENTRE

EXCURSIONISTA DE TERRASSA satisfarà els drets d'inscripció a tots els equips
socials que hi participin, i les despeses de desplaçament ALS CINC EQUIPS SOCIALS

MILLOR CLASSIFICATS a la nostra IX€ MARXA DE REGULARITAT.

dJ. Ventayol Vilà, Suc,


