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Agrupació Excursionista Talaia
Carrer del Comerç, 4
08800 Vilanova i la Geltrú
Telèfon 938931257
www.aetalaia.cat
marxa@aetalaia.cat

30 de SETEMBRE del 2018
L´ Agrupació Excursionista Talaia organitza el
18è CAMPIONAT DE CATALUNYA de MARXES
TÈCNIQUES de REGULARITAT “COMBINADA”
AE Talaia

CEM Molins de Rei UECCornellà

Orientació per DESCRIPCIÓ, Modalitat DUFOUR, Modalitat CUC

Un tomb per la “ Història Medieval “

COMARCA DE L´ANOIA
MUNICIPI DE LA LLACUNA
PUNT DE SORTIDA PLAÇA MAJOR

REGLAMENT
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA - Vilanova i la Geltrú
C. del Comerç. 4 - Tel. 93 893 12 57 - www.aetalaia.cat - marxa@aetalaia.cat
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Reglament
L’Agrupació Excursionista Talaia organitza el 30 de setembre 2018 el 18è Campionat de Catalunya de
Marxes Tècniques de Regularitat aquesta prova és única que pot estar al calendari de la CCMTR la
puntuació del qual no computarà pel resultat final de la copa.
INSCRIPCIONS
Del 03 al 28 de setembre podreu inscriure-us al Campionat de Catalunya a través de la pàgina web de LA FEEC
www.feec.cat o de la pàgina web de l’AE TALAIA www.aetalaia.cat on trobareu un enllaç directe al formulari
d’inscripció. INSCRIPCIONS amb llicència de la FEEC o la temporal, altres federacions adherides a la UIAA o que tinguin
conveni amb la FEEC. El aquests enllaços es podreu inscriure al DINAR COL·LECTIU que oferirà l´organització per a
tothom que ha participat a la marxa o com a organització.
Del 12 al 28 de SETEMBRE també es podran fer inscripcions presencialment al local social de l’ AE Talaia (c. del Comerç
4, de Vilanova i la Geltrú). Les inscripcions es faran dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre. Tothom que s’hi
vulgui inscriure i que ja disposi de la llicència federativa de la FEEC, haurà de portar el número de DNI i el Codi
d’identificació de la llicència. Els menors hauran d’anotar en el lloc corresponent la data de naixement. Les inscripcions es
faran per equips de les dues persones participants. Un cop formalitzada la inscripció, s’haurà de pagar l’import total en
aquell moment i qui vulgui quedar-se al dinar col·lectiu, caldrà apuntar-se a la llista especial: dinar col·lectiu i també fer
el pagament. Es podrà pagar amb TARGETA o bé fer una TRANSFERÈNCIA.
Si teniu algun dubte podeu contactar amb l’ organització marxa@aetalaia.cat o Tel 606 617 797 Tòfol Soler
NOTA: La persona que inscrigui l’equip, haurà d’aportar les dades dels dos membres de l’equip en el moment de fer la
inscripció, tan si es fa per internet com si es fa presencialment al local de l’entitat.
El primer participant inscrit serà el que representa l´equip, ha de ser major de 18 anys.
Preu de les inscripcions per participant:

Infantils i
Juvenil
( fins 14 anys)
FEDERAT
4€

Adults
(a partir de 15 anys)
NO
FEDERAT

FEDERAT

11 €

10 €

NO FEDERAT
17 €

Les persones que no estan federades, tenen inclòs en el preu de la inscripció el cost de l’assegurança temporal
obligatòria de la FEEC (6€) + el cost de gestió de la inscripció per a No Federats FEEC (1€/inscripció) L’organització
oferirà l’esmorzar a tots els marxadors, i aigua en punts indicats en el full de ruta.
La FEEC i l´entitat organitzadora AE.Talaia declina tota responsabilitat pels danys que els participants puguin sofrir durant
la prova , o pels perjudicis que poguessin afectar a terceres persones, derivats de la celebració de la prova esportiva.
MENÚ DINAR COMUNITARI I PREU menú adults 22 €

menú infantil 11 €

1er Plat Amanida Catalana

1er Plat Macarrons

2on Plat Fricandó de Vedella amb Bolets

2on Plat Pollastre Rostit al forn amb xips

Postres

Postres Gelat

Pastís selva negra amb coulise de vainilla

Pa, aigua mineral, vi, gasosa i cafè

Darrer dia confirmació d´assistència al dinar dissabte 22 de setembre
Us hem posat una copa de cava com a detall !!!!

Inscripció a la Web de la FEEC i Web AE Talaia
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SORTEIG D´ ORDRE DE SORTIDA
El dia abans de la marxa, dissabte 29 de setembre de 2018, a les 20h, a la sala d’actes de l’entitat, l’organització assignarà
per sorteig un dorsal i l’hora de sortida a cada equip inscrit. El resultat del sorteig i ordre de sortida es penjaran a la pàgina
web www.aetalaia.cat a les 21h del dia esmentat. També s’hi inclourà la taula horària per ordre de sortida dels equips.
Nova taula horària de l' hora de sortida de cada equip : serà de minut en minut. Els controls en ruta prendran nota
de pas per cada equip a cada minut passat.
A la Sortida i a l’Arribada hi haurà servei de BAR a disposició de tots els equips participants i membres de l’organització i
servei de WC.
Cada minut sortirà un equip. Els primers iniciaran la Marxa a 2/4 de 9 del matí i aniran sortint mentre hi hagi equips cada
minut. L’organització podrà decidir sobre qualsevol contratemps que pugui esdevenir-se a la sortida: l’endarreriment horari,
l’ajornament o fins i tot la suspensió de la Marxa per causes de força major; circumstàncies que seran comunicades a tots
els participants amb la major agilitat possible. L’aparcament per als participants estarà ubicat al costat del punt de sortida
de la prova i estarà degudament senyalitzat per personal de l´organització per fer les indicacions oportunes .
EQUIPS
Els equips estaran formats per dues persones i com a mínim un participant major de 18 anys. Si els menors d’edat no van
acompanyats pel seu tutor legal, hauran de posseir l’autorització corresponent dels ascendents o tutors. Els equips podran
estar formats per persones de diverses entitats.

La SORTIDA de la prova serà a la Plaça Major de la Llacuna (comarca de l´Anoia)
El primer equip sortirà a 2/4 de 9 del matí i cada minut la resta.
És obligatori formalitzar la inscripció horària a la Sortida, les acreditacions: entrega de dorsals, noves
inscripcions, cobrament i recollida de documentació, a la TAULA 1. Recollida de materials per l´organització
TAULA 2. És obligatori abans d’iniciar el recorregut la verificació de la inscripció i full de ruta al CONTROL de
Sortida, l’incompliment d’aquesta norma comportarà la desqualificació automàtica de la prova.
Tots els marxadors hauran de dur motxilla i el distintiu d’identificació que els correspongui sempre en lloc visible..
En alguns trams, el recorregut estarà senyalitzat amb cintes de roba de colors vermell i verd per confirmar als marxadors
el camí correcte. No estarà permès que els participants duguin animals de companyia (gossos, gats, etc. amb l´excepció
de gossos pigall )
DOCUMENTACIÓ
El dia 29 de setembre, després del sorteig, es lliurarà als representants de cada entitat i als participants presents al sorteig
la documentació i els distintius d’identificació corresponents als seus equips. Aquest material també es podrà recollir abans
de la sortida DE LA PROVA, sempre i quan s’hagi abonat l'import de la inscripció i l’acreditació presentant el rebut
corresponent a l’ abonament.
.
La documentació lliurada consistirà en:
1. Tots els fulls descriptius dels tres trams de l’itinerari (amb un número de telèfon d’emergència).
per ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ, DUFOUR, CUC
2 El full de ruta on els controls anotaran els temps de pas.
3 El reglament de la Marxa
4 Dorsals d’identificació. (S’han de retornar a l’arribada).
5 Taula horària per ordre de sortida de cada equip, marcada en el sorteig que donarà el número de dorsal, la prova
comença a 2/4 de 9 del matí i cada minut surt un equip.
ÉS OBLIGATORI PORTAR UNA BRÚIXOLA I UN REGLE TRANSPARENT DE 10 cm DE LLARG
3
CONTROLS
A més del CONTROLS de neutralització, hi haurà controls de regularitat i de pas en nombre secret,
els controls de pas seran d’automarcatge.

PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS
Un punt de penalització per cada minut d´avançament o retard sobre l´horari oficial, en els controls de neutralització.
Dos punts de penalització per cada minut d´avançament o retard sobre l´horari oficial, en els controls de regularitat.
Quinze punts per control de pas omès.
Vint-i-cinc punts per participar sense dur motxilla cada integrant de l´equip

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Serà motiu suficient de desqualificació :
Efectuar anotacions o esmenes en el full de ruta.
Alterar la composició de l'equip durant la Marxa.
No passar per un control de neutralitat identificat amb una lletra.
Realitzar el recorregut de la Marxa, total o parcial, abans de la sortida oficial de l’equip.
Canviar de lloc o amagar les marques posades per l’organització.
Portar objectes sorollosos que puguin molestar els altres participants.
Tenir una conducta incívica i produir danys a terceres persones, objectes o entorn.
Comunicar informació referent a la Marxa (situació de controls o altres incidències) a altres participants per
qualsevol mitjà.
Endarrerir-se fins a ésser atrapat per l’equip escombra i donar mostres evidents de no tenir coneixement
del punt de l’itinerari on s’està.
Degradar o malmetre el medi natural.
Un cop tancat el Control de Sortida dels equips, no s'acceptarà cap més equip.

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS
Serà guanyador l´equip que hagi sumat menys punts de penalització en tot el recorregut de la Marxa.
En cas d´empat guanyarà l´equip amb major nombre de controls exactes, i cas de persistir l´empat
guanyarà l´equip que hagi penalitzat menys punts en els controls de regularitat.
CLASSIFICACIÓ PER ENTITAT
Per a la classificació per entitats es totalitzaran el que menys punts aconseguits pels seus tres equips
més ben classificats. Cas de participar amb nombre d´equips inferior, no classificarà.
REPARTIMENT DE PREMIS
El repartiment del Trofeus es durà a terme el mateix dia , després del dinar ofert per l´organització.
Tindran premi els tres equips millors classificats amb els dos membres amb ( llicència federativa ).
Aportació dels trofeus a càrrec de la FEEC.
Tindran un reconeixement els tres equips millors classificats amb els dos membres o un membre
amb la llicència temporal.
Els obsequis dels reconeixements, van a càrrec de l’entitat organitzadora.
Tots els menors fins als 12 anys (inclosos) rebran un reconeixement per la seva participació al
18è Campionat de Catalunya 2018.
RECLAMACIONS
Les reclamacions seran resoltes, pel un jurat classificador format per un membre de l ’organització,
un component de l’àrea de Treball de Marxes i Caminades de la FEEC i un marxador major d’edat escollit
per sorteig entre els participants de la prova.
Hi haurà un llibre de reclamacions a disposició de tots els equips participants que el requereixin.
Aquest reglament ha estat aprovat pel Comitè Català de Marxes Tècniques Regulades de la FEEC Maig 2018
Vilanova i la Geltrú, maig de 2018
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