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13 de JUNY de 2021
62a MARXA D’ORIENTACIÓ PER DESCRIPCIÓ
IV TROFEU JOAN VIRELLA (II EDICIÓ)
CUBELLES (GARRAF)
ANNEX AL REGLAMENT
XXII COPA CATALANA DE MARXES
TÈCNIQUES I DE REGULARITAT
L’Agrupació Excursionista Talaia organitza la 62a Marxa d’Orientació per Descripció,
puntuable per a la XXII Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat (CCMTR) de
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
Aquesta edició de la Marxa va ser ajornada l’any 2020 degut a la pandèmia.
INSCRIPCIONS. Podran participar a la Marxa tots els socis d'entitats amb llicència de l’any en
curs expedida per la FEEC, els posseïdors d’una llicència de la FEDME o d’altres federacions
de muntanya estrangeres adherides a la UIAA. Per a tot aquell participant que no s’ajusti a
les condicions anteriors, l’organització emetrà una llicència temporal de la FEEC amb una
assegurança que tindrà validesa mentre duri la prova. Els participants amb llicència de la FEEC
puntuaran per a la CCMTR.
INSCRIPCIONS PER INTERNET
DEL 3 DE MAIG A L’11 DE JUNY, PODREU INSCRIURE-US A LA MARXA 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 PRESENCIALS
Del 10 al 21 de maig podeu passar per la Secretaria de l’AE Talaia a recollir el full d’inscripció. La
inscripció presencial començarà el dia 24 de maig i s’allargarà fins l’11 de juny, al local social de la
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 dues o tres persones participants. Un cop formalitzada la inscripció, s’haurà de fer
l'ABONAMENT de l’import total de tots els membres de l’equip (es podrà fer amb TARGETA, per
TRANSFERÈNCIA o en EFECTIU).

NOTA: La persona que inscrigui l’equip, haurà d’aportar les dades de tots els membres de l’equip en
el moment de fer la inscripció, tant si la fa per Internet com si la fa presencialment al local de
l’entitat.
El primer participant inscrit serà el que representa l’equip, i ha de ser major de 18 anys.
SORTEIG D´ ORDRE DE SORTIDA
El dia abans de la Marxa, dissabte 12 de juny de 2021, a partir de les 12 h, , l’organització asignarà
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 13 h del dia esmentat. També s’hi inclourà la
taula horària per ordre de sortida dels equips. El mateix dia 12 des de les 18 i fins les 20 h. els
participants que ho desitgin podran passar per l’entitat a recollir la documentació. Es seguirà un
protocol anti-covid.
A la Sortida i a l’Arribada hi haurà a disposició de tots els equips participants i membres de
l’organització servei de WC.

Cada dos minuts sortirà un equip. Els primers iniciaran la Marxa a les 8.00 del matí i
n’aniran sortint mentre hi hagi equips. 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 degudament senyalitzat per
personal de l’organització.
REPARTIMENT DE PREMIS (amb aforament limitat i seguint protocols covid)
S’efectuarà el dissabte 10 de juliol de 2021, a les 8 del vespre, a la sala d’actes de l’Agrupació
Excursionista Talaia (c. del Comerç, 4, de Vilanova i la Geltrú). A les entitats excursionistes
participants federades i no federades se’ls comunicarà la data del repartiment de premis. També es
comunicarà als equips premiats.
DISPOSICIONS FINALS
El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la Marxa.
Qualsevol cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’equip organitzador de la Marxa, el
qual disposarà del suport tècnic d’algun membre de l’Àrea de Treball de Marxes i Caminades de la
FEEC.
El fet d’inscriure’s a la Marxa comporta l’acceptació d’aquest reglament.
Aquest reglament està basat en el Reglament de la Copa Catalana de Marxes Tècniques i de
Regularitat i ha estat homologat per l’Àrea de Treball de Marxes i Caminades de la FEEC el mes de
febrer de 2020.
El sorteig dels equips i l’entrega de premis quedaran subjectes a les mesures de seguretat i
sanitàries que en aquell moment estiguin en vigor.
Tant a la sortida com a l’arribada i resta de controls s’aplicaran totes les mesures de seguretat i
sanitàries vigents en aquell moment.
Per a qualsevol dubte o consulta, podeu dirigir-vos a marxa@aetalaia.cat
Annex al Reglament aprovat per la FEEC amb data març 2021

