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REGLAMENT DE LA
XIII." MARXA EXCURSIONISTA DE
REGULARITAT PER MUNTANYA

TROFEU MANUEL CLOSA

ORGANITZACIÓ
El CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA organitza la eXIll2 MARXA EX-
CURSIONISTA DE REGULARITAT PER MUNTANYA: Trofeu Manuel Closa.
Tindrà lloc el matí del 19 de Maig de 1974, amb sortida de l'estació de

Viladecavalls i arribada a la carretera de Mura, al pont de la Riba.

EQUIPS
Poden prendre-hi part tots els excursionistes de més de 12 anys i repre-
sentar 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.

Abans de l'inici de la prova i amb l'autorització del Jurat de Sortida, l'e-
quip que ho soHiciti podrà canviar un dels seus components.

INSCRIPCIONS
La inscripció d'equips ha d'efectuar-se a la Secretaria del CENTRE EX-
CURSIONISTA DE TERRASSA (carrer Sant Pere, 36 bis) del 10 al 17 de
Maig, de 8 a 9 del vespre. Drets d'inscripció gratuits. Després del ter-
mini establert fins al moment d'iniciar-se la prova, s'acceptaran noves
inscripcions mitjançant el pagament de 20 pessetes per equip.

SORTIDA
Tots el participants han de signar en el Registre de Sortida i en aquell
moment sells lliurarà:

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

— b) El gràfic de la prova amb l'itinerari del camí a seguir i la situació
dels controls i parades. Hi haurà indicació dels llocs de canvi de
promedi.

— ec) El full de ruta en el qual consten els temps a esmerçar entre els
diferents punts geogràfics indicats a l'itinerari, així com de la dis-
tància en metres i la mitjana de les diferents velocitats entre
aquests punts.

— d) Taula d'equivalències d'horari normal a horari marxa.

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

 



HORARI DE MARXA en /
El temps parcials de .marxa han estat determinats en el terreny, a pas
normal.

PARADES
En el curs de la Marxa s'estableixen tres parades obligatòries en els
llocs senyalats en el gràfic de la prova.
1 de 45 minuts, 1 de 10 minuts i 1 de 20 minuts.

CONTROLS
A més dels de Sortida, Arribada i descans, hi haurà un número determi-
nat de Controls de Regularitat.
Arribat l'equip al Control, se li dirà l'hora exacte expressada al minut
passat.
Als controls on no hi hagi temps per a descensar, serà autoneutralitzat un
minut per compensar la pèrdua de temps per anotar l'hora de pas.

PENALITATS
Per cada minut de diferència entre el temps esmerçat o emprat per cada
equip, i l'Horari Oficial, serà carregat:

1 punt en els controls de situació coneguda.
3 punts en els controls de situació desconeguda.

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

DESQUALIFICACIONS
És motiu de desqualificació:

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

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

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

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

CLASSIFICACIÓ
El dia 20 de Maig, a dos quarts de nou del vespre, el Jurat Classificador
donarà compte de la CLASSIFICACIÓ GENERAL, d'acord amb la puntua-
ció de cada equip, rigorosament de menys a més. En cas de produir-se
empat, quedarà classificat abans:

— 1.7 l'equip que tingui més nombre de Controls de situació desconegu-
da exactes.

— 2.7 l'equip que tingui més nombre de Controls de situació coneguda
exactes.

— 3." el de major nombre de Controls més aproximats.

ÚLTIMES DISPOSICIONS
La Mutualitat General Esportiva assegura als participants posseldors de la
Tarjeta de la F.E.M. vigent, dels danys que puguin sofrir i de les respon-
sabilitats econòmiques per prejudicis 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 da. -total. acceptació

d'aquest Reglament i així mateix l'obligació d'actuar de forma correcta i
no desvirtuar l'esportivitat i les finalitats de la Marxa.

Els casos que no es preveuen en aquest Reglament es resoldran a cri-
teri del Jurat Organitzador.

MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT DE CATALUNYA .
A fi d'estimular la participació i representació de la nostra Entitat a la
e385 MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT DE CATALUNYA: que
es celebrarà el dia 2 de Juny 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 XIII: MARXA DE REGULARITAT.
 

HISTORIAL DE LA NOSTRA MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT

12 Marxa (21-1-62) Terrassa, Molinot, Els Cupots, Caseta de la Pineda,
Can Font, Can Boada, Terrassa.

2. Marxa ( 5-5-63) Terrassa, Can Font, La Pineda, L'Obac, Font de la
Riba, Can Bogunyà, Terrassa.

33 Marxa ( 7-5-64) Terrassa, Santa Magdalena, Matadepera, Can Torres,
Coll de Grua, El Girabau, Can Arnella, Terrassa.

- 42 Marxa ( 9-5-65) Matadepera, Cavall Bernat, Can Pobla, Cova del
Drac, Can Bufí, Matadepera.

53: Marxa ( 1-5-66) Rellinars, Font de Carlets, Les Boades, Castell Sape-
ra, Les Pedritxes, Can Candi, Guarderia Caixa Es-
talvis.

62 Marxa (16-4-67) Coll d'Estenalles, Montcau, Les Fogaroses, Els Òbits,
Font Soleia, Can Torres, Can Solà del Racó.

72 Marxa (12-5-68) Estació Monistrol, La Bauma, Sant Salvador de les
Espases, Puig Ventós, Sant Pere Sacama, Estació
Olesa.

82 Marxa (11-5-69) Alzina del SaHari, Coma d'En Vila, Sot de l'Infern,
Tres Creus, Alzina del Sallari. i

932 Marxa (19-4-70) Can Solà del Pla, Camí de la Senyora, Canal Sta.
Agnès, Sot de la Matalonga, Sot de la Codoleda, Can
Solà del Pla.

102 Marxa (25-4-71) Estació Vacarisses, Vacarisses, Cingle Gran, Els Cu-
pots, Coll Cardús, Serra d'En Ros, Can Boada de les
Parentes, Estació d'Olesa.

11: Marxa (16-4-72) La Barata, Roca Colom, Pou del Glaç, Casa vella de
L'Obac, La Calsina, Cainí Ral, Coll Boades, La Pola,
Tres Creus, Sot de les Unces, La Barata.

122 Marxa ( 6-5-73) Coll Estenalles, Casa de la Vall de Mura, Els Em-
prins, Coll d'Eres, La Calçada, Coll d'Estenalles.

132 Marxa (19-5-74) Viladecavalls...

 


