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O Organitzada per la Secció d'Alta Muntanya

 



REGLAMENT GENERAL

1.—El CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA, a través de la SECCIÓ D'ALTA MUN-
TANYA, organitza pel dia 13 de Març de 1983, la XVIII CURSA D'ESQUÍ DE MUNTANYA
DEL VALLÈS NÚRIA-PUIGMAL-NÚRIA..

2. —La inscripció serà per equips de dos participants i s'efectuarà a la Secretaria del
Centre Excursionista de Terrassa (Raval de Montserrat, 13), abans del dia 11 de Març.
En el moment de la inscripció s'abonaran 300 pessetes per equip.
Els equips que vulguin inscriure's en la categoria de Veterans hauran de sumar, com a
mínim, entre els dos corredors l'edat de 75 anys.

3. — Durant la cursa els dos components de cada equip no podran separar-se en cap mo-
ment. Així mateix, els participants hauran d'anar equipats de motxilla, crampons, brúixola,
plànol de la regió i equip d'abric d'hivern. Es comprovarà aquest material i es penalit-
zarà amb cinc minuts respecte de l'hora d'arribada, por cadascuna de les peces que
l'equip hagi oblidat.

4. — Només es poden usar els esquís de muntanya o pista.

5. —Els participants han d'ésser a Núria el dia 12 de març al vespre.

6. -—— La sortida dels equips s'efectuarà en grup a les 8 del matí. Els corredors s'hauran de
presentar quinze minuts abans en el control de sortida per tal de signar la fulla de control.

7.— Hi haurà un control de pujada en el pluviòmetre i un control de neutralització de 20
minuts en el cim del Puigmal.

8. — El control d'arribada estarà situat a la cabana de pastors que hi ha sota la pista
del trampolí. Aquest control podrà ésser variat en cas de manca de neu.

9. — Un equip d'esquiadors tancarà la cursa. A l'arribada hi haurà un metge amb farma-

ciola pels que ho necessitin.

10.—A partir de l'arribada del primer equip es donarà un marge de dues hores més per

a establir la classificació. Seran desqualificats tots aquells equips que no arribin dins d'a-

quest marge de temps.

11.-—A les 12 del migdia es retirarà el control del cim del Puigmal. L'organització també

considerarà desqualificats els equips que hi arribin després d'aquesta hora.

12. —Els equips participants hauran d'estar en possessió de la targeta de ia Federació

de l'any en curs 10 dies abans de la cursa.

13. —En cas de mal temps es podrà modificar o suspendre la cursa segons els criteris

dels controls. En cas d'aplaçament per mal temps, la pròxima celebració passaria ja a

l'any vinent.

14. — CLASSFICACIÓ:
Trofeu SECCIÓ D'ALTA MUNTANYA: al primer equip classificat.

Trofeu 4aEXCEL.LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE TERRASSA. al segon equip classificat.

Trofeu CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA, al tercer equip classificat.

Trofeu cESTUDIS SARA-, al quart equip classificat.
Trofeu eSECCIÓ D'ESQUÍ- al primer equip de veterans classificat.
Premi especial ESPORTS ALPINS al descens més ràpid.
Premi al primer equip femení classificat.

15. — Les cases comercials Esports Alpins, Esports La Muntanya d'Andorra, Esports i
Nàutica i Schuss, obsequiaran amb material divers als participants i controls afavorits
en un sorteig que tindrà lloc durant l'acte de repartiments de premis, el qual s'anun-
ciarà oportunament.

16. — Els casos no previstos en el present reglament, seran resolts per la comissió
organitzadora, les decisions de la qual seran inapellables.

17. —Elfet de prendre part en aquesta cursa pressuposa la total acceptació dei present
reglament. SITES

 


