Informació corredors

5a Crononúria
Memorial Ramon Casadevall

Itinerari
La 5a Crononúria “Memorial Ramon Casadevall” es farà el dia 30 de desembre de 2017 a La Vall de Núria.
Sortida del Santuari de Núria i arribada al coll de Noucreus amb un desnivell de 840 metres positius i 4,5
quilòmetres de recorregut. Les categories cadets i júnior femení faran sortida neutralitzada 30’ abans de la sortida
fins el pont de l’Escudé (650 m D+ i 3,2 quilòmetres). Sortida conjunta i arribada comuna per ambdós itineraris.

Inscripcions
Les inscripcions i el pagament es farà a través de la pàgina de la FEEC, es tancaran dijous 28 de desembre a
mitjanit.
Preu d’inscripció 20 €. Cadets, júniors i socis UE Vic 15 €. No federats 30 €

Accés i recollida dorsals
Aparcament obligatori pels corredors a l’estació de Queralbs, Han de demanar el bitllet del cremallera a la taquilla
de l’estació on hi haurà una llista dels inscrits.
S’aconsella als corredors i acompanyants pujar amb el cremallera de les 08:50
La recollida dels dorsals es farà a la Sala Sant Josep de Núria a partir de les 08:30. Lloc on els corredors podran
deixar les bosses amb les seves pertinences.
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Sortida
Davant l’estació del cremallera
10:30 sortida neutralitzada cadets i júniors femenines fins el pont de l’Escudé (200 m D+, 1,2 qm)
11:00 sortida per totes les categories
12:30 tancament control al coll de Noucreus
13:00 Lliurament de trofeus
Cronotime serà l’encarregat del crono i classificacions. A més es podrà seguir la cursa a online.cronotime.net

Material obligatori
Al tractar-se d’una cursa vertical que es desenvolupa en una zona no controlada el material obligatori serà el
següent: motxilla, casc, grampons, ARVA, pala, sonda, ulleres, guants, 3a capa superior i 2a inferior, manta tèrmica i
xiulet.

Podi i trofeus i avituallament
Es situarà a l’esplanada principal de Núria (davant Sala Sant Josep) a partir de les 12:00 hores i trofeus a les 13:00
3 primers classificats en les categories general, promesa, júnior, cadet, màster 40 i màster 50 homes i dones

Acompanyants
Núria ofereix als acompanyants el 50% de descompte en el cremallera. Els corredors rebran via correu electrònic
un tiquet que caldrà imprimir i presentar a la venda de bitllets

Col·labora

