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C E. TERRASSA   

SALUTACIÓ

Som a les portes d'una nova edició de la 4Cursa Núria-Puigmal-Núria).

Enguany, en coincidir també amb els actes del /5è. aniversari de la funda-
ció del Centre, ens agradadaria que tingués un interès i resonància relle-
vants.

Aquests vint anys de l'organització de la Cursa han servit pr donar a co-
nèixer a unes generacions de muntanyencs una parcel.la poc coneguda,
però sí força interessant, que sens dubte ha de continuar omplint aquesta
munió d'activitats que el Centre duu a terme.

Esperem, doncs, que aquest convit us sigui suficientment interessant per-
què tots plegats, participants i organitzadors pugem gaudir d'una jornada

agradable.
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REGLAMENT GENERAL

EL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA, a través de la SECCIÓ D'ALTA
MUNTANYA, organitza pel dia 24 de febrer de 1.985 la XX CURSA D'ESQUI DE
MUNTANYA, NÚRIA-PUIGMAL-NÚRIA.
La inscripció serà per equips de dos participants i s'efectuarà a la Secretaria del Cen-
tre (Raval de Montserrat, 13), abans del dia 22 de febrer.
Per a inscriure's com a veterans, els dos corredors hauran de sumar, com a mínim, els
/5 anys d'edat.

- Durant la cursa els dos components de l'equip no podran separar-se en cap moment.
Així mateix hauran d'anar equipats amb motxilia, crampons, brúixola, plànol dela re-
gió i equip d'abric d'hivern. Es comprovarà aquest material i es penalitzarà amb cinc
minuts respecte a l'hora d'arribada, per cadascuna de les peces oblidades.
Només són permesos els esquís de muntanya o pista.
Els participants han d'èsser a Núria el dia 23 de febrer al vespre.
La sortida dels equips s'efectuarà en grups a les 8 del matí. Els corredors s'hauran de
presentar quinze minuts abans en el control de sortida pertal de signar la fulla de con-
trol.

- Hi haurà un control de pujada en el pluviòmetre i un control de neutralització de 20
minuts en el cim del Puigmal.
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.
Un equip d'esquiadors tancarà la cursa. A l'arribada hi haurà un metge amb farmacio-
la pels qui ho necessitin.
A partir de l'arribada del primer equip es donarà un marge de dues hores més per a es-
tablir la classificació. Seran desqualificats tots aquells equips que no arribin dins
d'aquest marge de temps.
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.
Els equips participants hauran d'estar en possessió de la tarja de la Federació d'en-

: guany 10 dies abans de la cursa.
En cas de mal temps es podrà modificar o suspendre la cursa segonsels criteris dels
controls. En cas d'aplaçament per mal temps, la pròxima celebració passaria ja a l'any
vinent.

CLASSIFICACIÓ
Trofeu 4SECCIÓ D'ALTA MUNTANYA)al primer equip classificat.
Trofeu (EXCEL.LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE TERRASSAyal segon equip classi-
ficat.
Trofeu 4CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA)al tercer equip classificat.
Trofeu 4CASAS CREUS)al quart equip classificat.
Trofeu 4 SECCIÓ D'ESQUÍy al primer equip de veterans.
Premi especialESPORTS ALPINS)yal descens més ràpid.
Premi al primer equip femení classificat.
Les cases comercials Esports Alpins, Esports La Muntanya d'Andorra, Esports i Nàu-

tica i Schuss, obsequiaran amb material divers als participants i controls afavorits en
un sorteig que tindrà lloc durant l'acte de repartiment de premis.
Els casos no previstos en el present reglament, seran resolts per la comissió organit-
zadora, les decisions de la qual seran inapel.lables.
El fet de prendre part en aquesta cursa pressuposala total acceptació del present re-
glament.

   



 

   
sporís Q AMINTER

LPINS aSPORT
TERRASSA SABADELL Ctr. N. 150. Rm. 14'70OO
Rutlla, 31 Rambla, 116 Sport Center

Tel. /84 0922 Tel. 72547 67 Tel./85 88 27

 

AL
 

    — 


