REGLAMENT CAMINADA BLAUGRANA
- La caminada Blaugrana està oberta a tothom.
- La caminada Blaugrana és de caire no competitiu, per tant no hi haurà classificacions.
- La SORTIDA i l’ARRIBADA serà a la Plaça Galceran de Pinós (Porxada)
- Els circuits estan degudament senyalitzats amb cintes.
- Els circuits estaran controlats en aquells punts que ho requereixen, també tindran uns punts d’avituallaments
segons els RECORREGUTS i a l’arribada. L’esmorzar es farà abans de sortir de 2/4 de 9 (8:30) a 2/4 de 10 (9:30),
botifarra amb tomàquet, refrecs i vi. També hi haurà lloc de dipòsit de deixalles. Les persones que no cuidin l’entorn
i no completin la totalitat del seu recorregut o demostrin una actitud inadequada seran desqualificats i no podran
participar en els propers 5 anys.
- En cas de mal temps o d’altres imprevistos, l’organització podrà plantejar un recorregut alternatiu per a garantir
la seguretat dels participants o bé anul·lar o canviar la data.
- Tot participant eximirà a l’organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
- Tots els caminadors tindran, diploma si el sol·liciten a l’hora de fer la inscripció i si volen podran comprar objectes
de la Penya Bagà Blaugrana o d’Amics de l’Atletisme de record.
- Els caminaires menors d’edat cal que portin l’AUTORITZACIÓ DE MENORS i el MANIFEST MENORS D'EDAT signats pel
pare, mare o tutor legal per tal de participar a la caminada, els majors d’edat haureu de portar el MANIFEST signat.
Aquesta documentació la podreu entregar el mateix dia de la caminada a la recollida de la credencial o enviar-la
prèviament per correu electrònic a l’adreça bagablaugrana@gmail.com.
- Les inscripcions les podeu fer clicant AQUÍ, el preu és de 5€ i gratuïta pels socis penyistes i socis d’Amics de
l’Atletisme Bagà, si la inscripció es fa el mateix dia s’aplicarà una penalització de 5€ per a tothom, el pagament de
la inscripció s’ha de fer transferència al nostre compte del BBVA ES91.0182.3570.3502.0010.8004, o bizum al
telèfon 646230067, les inscripcions del últim dia s’ha de fer el pagament en efectiu a la recollida del distintiu de la
caminada.
- Opcional: esmorzar abans de sortir de 2/4 de 9 a 2/4 de 10, gratuït per a tothom que s’hagi inscrit anticipadament,
si ho ha fet constar en la inscripció, cas contrari i pels inscrits al mateix dia el preu de l’esmorzar és de 3€.
- L’organització es reserva els drets d’imatge dels caminadors durant la prova. El participant autoritza a
l’organització a realitzar fotografies i filmacions de la seva participació i li dóna el consentiment per a la seva difusió,
sense dret per part del participant a rebre cap compensació econòmica.
- Recorregut A: de 18KM aproximadament. Sortida, pl. Galceran de Pinós, c. Major, pl. Catalunya, c. Raval, camí de
Terradelles, c. Berga, travessar la carretera de Guardiola de Berguedà a Cal Frare, agafar la Via d’en Nicolau fins a
Sant Joan (refrigeri), carretera de Gisclareny, carretera de Murcarols, Sant Martí del Puig, baixar cap a la font el Violí
(refrigeri), i tornar direcció a Bagà, per un camí de nova creació fins a Sant Joan, camí d’en Nicolau, entrar a Bagà
per davant de l’Església, c. d’en Calic i arribada a la pl. Galceran de Pinós.
- Recorregut B: de 12KM aproximadament. Sortida, pl. Galceran de Pinós, c. Major, pl. Catalunya, c. Raval, camí de
Terradelles, c. Berga, travessar la carretera de Guardiola de Berguedà a Cal Frare, agafar la Via d’en Nicolau fins a
Sant Joan (refrigeri), tornar per la carretera de Gisclareny, c. Pere Tomic i arribada a la pl. Galceran de Pinós.
- Recorregut C: de 6KM aproximadament. Sortida, pl. Galceran de Pinós, c. Major, c. Mossèn Jaume, passeig del
Bastareny fins la via d’en Nicolau, fins a Sant Joan (refrigeri), tornar per la carretera de Gisclareny, c. Pere Tomic i
arribada a la pl. Galceran de Pinós.

HORARIS:
-

8:30 a 9:30 Entrega de credencials.
8:30 a 9:30 esmorzar per a tothom que ho hagi sol·licitat a la inscripció.
9:30 Inici de la caminada.
13:30 es dona per acabada la caminada.
13:30 dinar de germanor per a tothom que ho hagi sol·licitat.

MOLTS ÀNIMS !!!!

