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1.

FORMAT DE CURSA

La Garmin Team Trail neix amb la idea d’oferir un format de competició nou en les curses per muntanya i que
reuneix:
▪
▪
▪

L’aventura d’una activitat en format non-stop
El treball en equip que requereix conviure i compartir
L’atractiu en la descoberta d’un llarg i divers recorregut de nord a sud de Catalunya

La Garmin Team Trail consisteix en:

Recorregut marcat de 204,78 km. De Castellar de N’Hug de Sant Cugat del Vallès.

Per relleus en equips de 1, 2, 3, 4, 6 i 8 corredors.

8E

8 Etapes d’entre 20 i 33 km amb temps de talla a cadascuna.

Els relleus només es poden realitzar en els Controls de Pas indicats.

Màxim 36 hores per fer tot el recorregut.

La tercera Etapa ha estat definida com ETAPA GARMIN i serà objecte de premiació
especial per al participant més ràpid.

Els avituallaments estan situats als Controls de Pas.
Donada la llargada de les etapes 3 i 7, hi haurà un avituallament líquid extra a cadascuna
d’elles.

La plataforma TRAKY – SPORT SERVICES permet el seguiment de la cursa en temps real
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2. PROGRAMA
Divendres 14 de juny
18’30 a 20’30

Lliurament de dorsals

20’30

Brífing tècnic 1

Sala Polivalent de Castellar de N’Hug (Baixos de la Pista Poliesportiva)
Parròquia Santa Maria de N’Hug / Pl. Generalitat de Catalunya

Dissabte 15 de juny
7’00 a 8’50

Lliurament de dorsals i dispositius geolocalització i xips (1ª planta)

9’00

Brífing tècnic 2

9’30

Obertura del recinte de sortida

9’50

Tancament recinte de sortida

10’00

Sortida GARMIN TEAM TRAIL EXPERIENCE 200KM

Sala Polivalent de Castellar de N’Hug (Baixos de la Pista Poliesportiva)
Parròquia Santa Maria de N’Hug / Pl. Generalitat de Catalunya
Plaça Major
Plaça Major

Diumenge 16 de juny
3’30

Arribada dels primers classificats

12’00

Lliurament de premis (Aquest horari es pot veure modificat)

22’00

Plaça d’Octavià de Sant Cugat del Vallès
Plaça d’Octavià de Sant Cugat del Vallès
Tancament de meta

Plaça d’Octavià de Sant Cugat del Vallès
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3. ETAPES, ENLLAÇOS I CONTROLS DE PAS
3.1. RUTÒMETRE
L’itinerari enllaça camins i rutes emblemàtiques de les comarques del Berguedà, el Bages, el Moianès i el
Vallès Occidental. Des de la sortida a les Fonts del Llobregat, passant per la Via Nicolau, els jaciments de
dinosaures de Fumanya, el Camí dels Bons Homes, el camí de l’antic Tramvia de Sang, el Camí de les Ermites
de Queralt, la Ruta de les Colònies del Parc Fluvial del Llobregat, La Ruta medieval de l’aigua de la Sèquia de
Manresa, la ruta del Dolmen de Trullàs, el camí de Riu Ripoll, fins el Camí dels Monjos per arribar a la plaça del
Monestir de Sant Cugat del Vallès.
DES +

DES -

1

CASTELLAR DE N'HUG

BAGÀ

24,77

KM
24,77

1.216

1.818

2

BAGÀ

VALLCEBRE

19,15

43,92

882

549

3

VALLCEBRE

AVIÀ

31,86

75,78

1.607

2.038

4

AVIÀ

PUIG-REIG

22,57

98,35

234

478

5

PUIG-REIG

SALLENT

26,39

124,74

344

509

6

SALLENT

MONISTROL DE CALDERS

25,46

150,2

635

453

7

MONISTROL DE CALDERS

MATADEPERA

32,86

183,06

931

966

8

MATADEPERA

SANT CUGAT

21,72

204,78

208

507

6.057

7.318

204,78

3.2. RECOLLIDA DE DORSALS I SORTIDA
Castellar de N’Hug és un poble de 150 habitants, situat a 1.400m d’alçada i conegut per estar junt a les Fonts
del riu Llobregat. Disposa d’una bona oferta d’hostaleria i restauració així com infraestructures suficients per
acollir a tots els participants i l’organització de la prova.
El poble és petit, deixa el teu vehicle a l’aparcament gran, a l’entrada del poble i desplaceu-vos a peu. A la plaça
de la Generalitat junt a la sortida, trobareu un avituallament líquid on podreu carregar els 1’5 L obligatoris.
Castellar de N’Hug serà l’escenari de les hores prèvies a la Sortida que tindrà lloc dissabte a les 10’00. La
recollida de dorsals i el brífing tècnic, podrà realitzar-se tan divendres com dissabte. És obligatori assistir a
un dels dos brífings tècnics.
Per la recollida de dorsals no cal que estiguin presents tots els membres de l’equip però sí que és obligatori:
▪
▪
▪
▪

La presentació de les Llicències federatives de tots els components de l'equip en cas de tenir-la.
Cada membre de l'equip ha de lliurar el full de descàrrega de responsabilitat signat personalment.
Cal pagar 50€ en concepte de fiança en el moment de recollida de dorsal. Se us lliurarà una
confirmació de pagament per posteriorment poder retirar el dispositiu dissabte.
La recollida de xips de cronometratge i localitzadors només podrà fer-se dissabte. Cal portar la
confirmació del pagament de la fiança (de 50 €) en el moment de la recollida. Aquest import es
retornarà en el moment que lliuri el localitzador i la pinça en acabar la carrera a la carpa
d'organització de la meta de Sant Cugat del Vallès. En el cas que abandoni i no arribi a la meta, la
fiança es retornarà per transferència amb posterioritat.

¡Feu les coses amb temps, no deixis res per última hora!
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3.3. CONTROLS DE PAS
Els Controls de Pas, són els punts del recorregut on es poden realitzar els relleus entre els membres d’un
mateix equip. A cada Control de Pas, els participants trobaran:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un punt de cronometratge SportIdent pel corredor que arriba
Un espai reservat per realitzar el relleu entre els corredors d’un mateix equip (es lliura el
localitzador TRAKY i la pinça SportIdent) i de contacte entre els corredors i les seves assistències
Un punt de cronometratge SportIdent pel corredor que surt
Un avituallament líquid i sòlid
Un equip dels serveis mèdics
Serveis complementaris com WC i dutxes
Un equip de l’organització que vetllarà pel bon funcionament de la cursa, realitzant els controls de
material
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La senyalització que trobareu per als vehicles d’assistència a l’interior de les poblacions és:

Els Controls de Pas s’han situat tots en zones urbanes de fàcil accés i en indrets amb espai per a poder
instal·lar la mínima infraestructura que es necessita.
MUNICIPI
Castellar de N'Hug
Bagà
Vallcebre
Avià
Puig-reig
Sallent
Monistrol de Calders
Matadepera
St. Cugat del Vallés

UBICACIÓ
Plaça de la Generalitat de Catalunya
Plaça Catalunya
Jardins de l'Ajuntament
Plaça Nova
Plaça Nova (placeta Ajuntament)
Pavelló Esportiu de Sallent
Plaça Nova
Plaça Mossèn Jaume Torras
Plaça Octavià

Els desplaçaments entre cada control de pas dels membres de l’equip que no estan en cursa i les seves
assistències són enllaços per carretera que cada equip realitza pels seus propis mitjans. Són trajectes curts
que s’han de gestionar adequadament. És recomanable realitzar l’enllaç un cop fet el relleu i aprofitar el
descans i l’avituallament mentre s’espera l’arribada dels companys al següent Control de Pas.
Distància Aprox

Temps

1

Enllaç 1

Castellar de N'Hug-Bagà

23 km

40 min

2

Enllaç 2

Bagà-Vallcebre

15 km

30 min

3

Enllaç 3

Vallcebre-Avià

30 km

45 min

4

Enllaç 4

Avià-Puig-reig

19 km

20 min

5

Enllaç 5

Puig-reig-Sallent

23 km

20 min

6

Enllaç 6

Sallent-Monistrol de Calders

19 km

30 min

7

Enllaç 7

Monistrol de Calders-Matadepera

26 km

55 min

8

Enllaç 8

Matadepera- Sant Cugat del Vallès

21 km

30 min
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3.4. ETAPES, ENLLAÇOS I CONTROLS DE PAS
ETAPA 1

CASTELLAR DE N’HUG - BAGÀ

DISTÀNCIA
DESNIV+
DESNIV-

24,77 quilòmetres
1.213 metres
1.818 metres

MILLOR TEMPS
HORA DE TALL CP1:
PUNTS D’INTERÈS

2 hores 20 minuts
14:30h (Hora límit per abandonar el CP)
Fonts del Llobregat
St Vicenç del Rus
Refugi de Coll de Pal
Refugi del Rebost Paller de Dalt

ENLLAÇ TRACK

CARACTERÍSTIQUES
Etapa en la que assolim la cota més alta de tota la prova a 1.980 m a la Collada de la Bòfia. Traçat per boscos i
prats d’alta muntanya passant pels refugis de Coll de Pal i del Rebost, amb una baixada molt tècnica per la
Canal Mala i un tram final de 4 km des del Paller de Dalt fins a Bagà.

ENLLAÇ 1

CASTELLAR DE N’HUG – BAGÀ

DISTÀNCIA
TEMPS APROXIMAT
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CONTROL DE PAS 1

BAGÀ

UBICACIÓ CP:
AVITUALLAMENT LÍQUID
AVITUALLAMENT SÒLID
SERVEIS
HORA DE TALL CP1:

Plaça Catalunya
Aigua, Powerade
Llesques de pa amb tomàquet, embotits i formatges, coca, galetes, i xocolata
Dutxes i WC (Pavelló esportiu Municipal)
14:30h (Hora límit per abandonar el CP)

CURSA

ETAPA 2

BAGÀ - VALLCEBRE

DISTÀNCIA
DESNIV+
DESNIV-

19’15 quilòmetres
882 metres
549 metres

MILLOR TEMPS
HORA DE TALL CP2:
PUNTS D’INTERÈS

1 hora 35 minuts
18:00h (Hora límit per abandonar el CP)
Via Nicolau
St Llorenç prop Bagà
Cingles de Vallcebre
Santa Magdalena

ENLLAÇ TRACK

CARACTERÍSTIQUES
Recorregut que acumula el desnivell positiu a la segona part de la etapa i amb un sector intermedi tècnic per
corriols amb el pas del riu Saldes per després recórrer els Cingles de Vallcebre per acabar amb un ràpid
descens pel Boixader de Vallcebre fins arribar al poble de Vallcebre.
¡Atenció a l’inici dels Cingles, pas del Grau del Moro i el Grau del Poeta, sigueu prudents!
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ENLLAÇ 2

BAGÀ - VALLCEBRE

DISTÀNCIA
TEMPS APROXIMAT

15 km
30 minuts

CONTROL DE PAS 2

VALLCEBRE

UBICACIÓ CP:
AVITUALLAMENT LÍQUID
AVITUALLAMENT SÒLID
SERVEIS
HORA DE TALL CP2:

Jardins de l'Ajuntament
Aigua, Powerade
Llesques de pa amb tomàquet, embotits i formatges, coca, galetes, i xocolata
Dutxes i WC (Cercleaventura - Espai Actiu)
18:00h (Hora límit per abandonar el CP)

CURSA

ETAPA 3

VALLCEBRE – AVIÀ

ETAPA GARMIN

DISTÀNCIA
DESNIV+
DESNIV-

31,88 quilòmetres
1.607 metres
2.038 metres

MILLOR TEMPS
HORA DE TALL CP3:
PUNTS D’INTERÈS

3 hores 15 minuts
23:00h (Hora límit per abandonar el CP)
Telefèric de Vallcebre
Petjades dels Dinosaures
Baga de les Nou Comes
Tramvia de Sang
Santuari de la Mare de Déu de Queralt

ENLLAÇ TRACK

CARACTERÍSTIQUES
Etapa reina per llargada i dificultat tècnica del recorregut. Després de la pujada al Coll de la Creu de Fumanya
per les Mines de Vallcebre i les Petjades dels Dinosaures, enllacem el Camí dels Bons Homes per la Baga de
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les Nou Comes fins el Collet Mercadal cap a Cercs, per agafar el Tramvia de Sang fins al Castell de Berga per
pujar al Santuari de Queralt per Fumanya. Finalment 4km de baixada molt ràpida cap a Avià.
AVITUALLAMENT LÍQUID EXTRA
KM 19’3
FONT A LA PLAÇA INFERIOR DEL SANTUARI DE QUERALT
KM 25’8

ENLLAÇ 3

VALLCEBRE - AVIÀ

DISTÀNCIA
TEMPS APROXIMAT

30 km
45 minuts

CONTROL DE PAS 3

AVIÀ

UBICACIÓ CP:
AVITUALLAMENT LÍQUID
AVITUALLAMENT SÒLID
SERVEIS
HORA DE TALL CP3:

Plaça Nova
Aigua, Powerade
Pasta freda i calenta CASA MAS (macarrons, amanida), fruita, coca i xocolata
Dutxes, WC, pantalla TV de seguiment cursa. (Plaça Ateneu d’Avià)
23:00h (Hora límit per abandonar el CP)
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ETAPA 4

AVIÀ – PUIG-REIG

DISTÀNCIA
DESNIV+
DESNIV-

22’57 quilòmetres
234 metres
478 metres

MILLOR TEMPS
HORA DE TALL CP4:
PUNTS D’INTERÈS

1 hora 30 minuts
2:00h (Hora límit per abandonar el CP)
Sta Maria d’Avià
Estany de Graugés
St Vicenç d’Obiols
Parc Fluvial del Llobregat (Ruta de les Colònies)

ENLLAÇ TRACK

CARACTERÍSTIQUES
Etapa molt ràpida i amb tendència general de descens pels plans de Santa Maria, Graugés i Obiols. Sense
dificultat tècnica i assolint la llera del Llobregat per la Colònia Rosal.
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ENLLAÇ 4

AVIÀ – PUIG-REIG

DISTÀNCIA
TEMPS APROXIMAT

19 km
20 minuts

CONTROL DE PAS 4

PUIG-REIG

UBICACIÓ CP:
AVITUALLAMENT LÍQUID
AVITUALLAMENT SÒLID
SERVEIS

Plaça Nova (placeta Ajuntament)
Aigua, Powerade
Pa amb tomàquet, embotits i formatge
Dutxes, WC, pantalla TV de seguiment cursa.
Servei de podologia per part d’Enric Violan, podologia esportiva
(Pavelló Esportiu Municipal)
2:00h (Hora límit per abandonar el CP)

HORA DE TALL CP4:
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ETAPA 5

PUIG-REIG – SALLENT

DISTÀNCIA
DESNIV+
DESNIV-

26,39 quilòmetres
344 metres
509 metres

MILLOR TEMPS
HORA DE TALL CP5:
PUNTS D’INTERÈS

1 hora 50 minuts
5:30h (Hora límit per abandonar el CP)
Ruta Medieval de l’Aigua
(Camí de la Sèquia de Manresa)

ENLLAÇ TRACK

CARACTERÍSTIQUES
Recorregut íntegre pel Parc Fluvial del Llobregat, al costat del riu, molt pla i ràpid per gaudir d’un entorn
natural singular.
¡Atenció al pas nocturn pel camí de la Sèquia. Camí estret junt al canal, sigueu prudents!

ENLLAÇ 5

PUIG-REIG - SALLENT

DISTÀNCIA
TEMPS APROXIMAT
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CONTROL DE PAS 5

SALLENT

UBICACIÓ CP:
AVITUALLAMENT LÍQUID
AVITUALLAMENT SÒLID
SERVEIS
HORA DE TALL CP5:

Pavelló Esportiu de Sallent
Aigua, Powerade
Pasta freda i calenta CASA MAS (macarrons, amanida)
Dutxes, WC (Pavelló Esportiu Municipal)
5:30h (Hora límit per abandonar el CP)

ETAPA 6

SALLENT – MONISTROL DE CALDERS

DISTÀNCIA
DESNIV+
DESNIV-

25,46 quilòmetres
635 metres
453 metres

MILLOR TEMPS
HORA DE TALL CP6:
PUNTS D’INTERÈS

2 hores 20 minuts
10:00h (Hora límit per abandonar el CP)
Potasas del Llobregat S.A.
Llac de Navarcles
Meandres i Cingleres del riu Calders
Capella de St Pere Màrtir (bosc de la Mussara)

ENLLAÇ TRACK

CARACTERÍSTIQUES
Etapa amb dues parts molt diferenciades; la primera fins Navarcles on seguim el mateix tipus de traçat junt al
riu Llobregat per seguir després la riera de Caldes i la segona amb una pujada important fins al punt més alt
del Serrat de la Mussara des d’on baixem directament fins a Monistrol amb un fort pendent per les Roques de
Luan.
¡Atenció al pas nocturn pel camí de la Sèquia. Camí estret junt al canal, sigueu prudents!
¡Trams de convivència amb vehicles rodats i cruïlles, sigueu prudents!
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ENLLAÇ 6

SALLENT – MONISTROL DE CALDERS

DISTÀNCIA
TEMPS APROXIMAT

19 km
30 minuts

CONTROL DE PAS 6

MONISTROL DE CALDERS

UBICACIÓ CP:
AVITUALLAMENT LÍQUID
AVITUALLAMENT SÒLID
SERVEIS
HORA DE TALL CP6:

Plaça Nova
Aigua, Powerade
Pasta freda i calenta CASA MAS (macarrons, amanida)
Dutxes, WC (Pavelló Esportiu Municipal)
10:00h (Hora límit per abandonar el CP)

ETAPA 7

MONISTROL DE CALDERS - MATADEPERA

DISTÀNCIA
DESNIV+
DESNIV-

32’86 quilòmetres
931 metres
966 metres

MILLOR TEMPS
HORA DE TALL CP7:
PUNTS D’INTERÈS

3 hores 10 minuts
16:30h (Hora límit per abandonar el CP)
Vistes de la Mola i del Montcau
PN de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Dolmen del Pla de Trullàs
Castell de Granera
Camí del riu Ripoll
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CARACTERÍSTIQUES
Etapa llarga i dura pel desnivell positiu acumulat. Comença amb una forta pujada fins el Dolmen de Trullàs per
seguir fins el Castell i el poble de Granera. Des d’allà una llarga baixada vorejant Sant Llorenç Savall i fins
arribar al camí del Riu Ripoll. A l’àrea d’esbarjo de les Arenes deixem el riu per pujar el coll de la Rocassa
abans de baixar cap a Matadepera.
FONT A L’ENTRADA DE GRANERA
KM 7
FONT JUNT AL RIU RIPOLL
KM 24’5
AVITUALLAMENT LÍQUID EXTRA
KM 27’3

ENLLAÇ 7

MONISTROL DE CALDERS - MATADEPERA

DISTÀNCIA
TEMPS APROXIMAT
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CONTROL DE PAS 7

MATADEPERA

UBICACIÓ CP:
Plaça Mossèn Jaume Torras
AVITUALLAMENT LÍQUID Aigua, Powerade
AVITUALLAMENT SÒLID Pasta freda i calenta CASA MAS (macarrons, amanida)
(Plaça Mossèn Jaume Torras)
SERVEIS
Dutxes, WC (Camp Municipal de Golf a partir de les 8’00 del 18/6)
HORA DE TALL CP7:
16:30h (Hora límit per abandonar el CP)

ETAPA 8

MATADEPERA – SANT CUGAT DEL VALLÈS

DISTÀNCIA
DESNIV+
DESNIV-

21’72 quilòmetres
208 metres
507 metres

MILLOR TEMPS
HORA DE TALL META:
PUNTS D’INTERÈS

1 hora 30 minuts
22:00h (Hora límit per finalitzar la GTT)
Torre Mossèn Homs Torrent de la Betzuca
Camí dels Monjos
Turó de Mataric
Monestir de Sant Cugat del Vallès

ENLLAÇ TRACK

CARACTERÍSTIQUES
Recorregut que sorprèn atès que malgrat la proximitat a importants àrees urbanes, enllaça interessants
camins i corriols, passant per Torrebonica fins a la Serra de Galliners on segueix el Camí dels Monjos fins
l’arribada a Sant Cugat, gairebé sempre amb tendència de baixada.
¡Trams de convivència amb trànsit rodat i cruïlles, sigueu prudents!
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ENLLAÇ 8

MATADEPERA – SANT CUGAT DEL VALLÈS

DISTÀNCIA
TEMPS APROXIMAT

21 km
30 minuts

META GARMIN TEAM TRAIL
UBICACIÓ CP:
AVITUALLAMENT LÍQUID
AVITUALLAMENT SÒLID
SERVEIS
HORA DE TALL META:

SANT CUGAT DEL VALLÈS

Plaça Octavià
Aigua, Powerade
Fruita (Plaça Octavià)
Dutxes, WC (Poliesportiu Municipal)
22:00h (Hora límit per finalitzar la GTT)

S’ha establert un Punt de Trobada a 250m (Plaça Sant Pere) de la meta per tal que els membres de l’equip es
retrobin i puguin fer plegats l’entrada a meta.
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4. MARCATGE, SEGURETAT I MATERIAL OBLIGATORI
4.1. MARCATGE
La cursa estarà senyalitzada íntegrament amb cinta amb el logotip de la prova i reflectant a partir de l’etapa
4. També hi trobareu fletxes i altres indicacions complementàries. La major part del recorregut transcorre
per senders de petit (PR) i gran recorregut (GR).
Cinta de marcatge amb reflectant a partir de la Etapa 4:

El recorregut el trobareu marcat amb la següent senyalització:

Un equip de més de 30 persones serà l’encarregat del marcatge, el seu repàs abans de la cursa i el seu
manteniment. No obstant, donada la llargada del recorregut, l’amplitud d’horari entre els primers i els últims,
i el fet que el traçat transcorri per espais molt transitats durant el cap de setmana, us recomanem porteu GPS
amb els tracks descarregats.
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Els trobareu al perfil GARMIN TEAM TRAIL a WIKILOC

4.2. CONTROL DE CURSA I SEGURETAT
L’organització farà el control de cursa mitjançant la plataforma de seguiment online TRAKY SPORT SERVICES
que permet localitzar en cada moment a cadascun dels participants. Podreu fer seguiment en viu a:
http://garminteamtrail.com/
A més, un mínim de dos corredors escombra tanquen la cursa, assegurant que no queda cap participant en el
recorregut.
En el cas que l’organització detecti que un participant es desvia o perd el track de la cursa, procedirà a trucarlo per telèfon per indicar-li la situació i assegurar que tot es desenvolupa correctament.
Quan es produeixi l’abandonament de la cursa sigui en un dels Controls de pas, sigui al mig d’una etapa, cal
comunicar-ho immediatament a l’organització bé personalment, entregant el dispositiu de seguiment GPS, o
per telèfon al número indicat als dorsals.
El fet de participar en la cursa no ens situa en una posició preferent respecte de qualsevol altre usuari dels
camins i vies de circulació. Per tant hem de ser respectuosos i acomplir amb les normes de circulació,
respectant el passos de vianants, circulant per la vorera en les zones urbanes i seguint les indicacions
dels agents de l’autoritat (policies locals i Mossos d’Esquadra), del personal de l’organització i amb sentit
comú, quan circulem i/o creuem carreteres o vies amb circulació de vehicles.
No està permesa en cap cas l’assistència fora dels controls de pas i els relleus només poden realitzar-se en
els mateixos.
Tots els corredors estan obligats a socórrer a qualsevol altre participant que ho necessiti, dins de les pròpies
capacitats i coneixements. En cas que un corredor no pugui arribar a un control de pas per sí mateix degut a
una emergència mèdica o de qualsevol altre tipus, caldrà seguir les següents instruccions:
▪
Si hi ha cobertura de mòbil:
Trucar al telèfon de la organització (ubicat al dorsal 673463536 – 661785801) indicant el dorsal, descriure la
situació i seguir les instruccions que s’indiquin.
▪
Si NO hi ha cobertura de mòbil:
Trucar al 112 i indicar que som participants de la GARMIN TEAM TRAIL indicant el lloc aproximat en el què ens
trobem i exposant el problema o emergència mèdica que ens afecta amb el número de dorsal, propi o de
l’afectat.
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4.3. MATERIAL OBLIGATORI
Tots els participants estaran obligats a portar el material següent:
▪
Dorsal i polsera identificativa
▪
Manta tèrmica o de supervivència
▪
Sistema d’hidratació (mínim 1’5 l.)
▪
3 barretes, gels o similar, marcats amb el número de dorsal
▪
Jaqueta impermeable i transpirable tipus Gore-Tex®, eVent® o similar.
▪
Mòbil amb saldo i bateria i número obert.
▪
Frontal amb piles de recanvi i llum vermell posterior, de l’etapa 3 en endavant
Us recomanem també:
▪
Gorra i protecció solar
En cas que la previsió meteorològica sigui adversa, aquesta llista de material obligatori podrà ser ampliada
per l’organització i serà comunicada amb temps suficient.
El material obligatori podrà ser demanat per l’organització en qualsevol punt de l’itinerari. En cas de no
portar-lo es considerarà una falta greu que suposarà la penalització prevista al reglament.
És molt important que en una prova amb les característiques de la GARMIN TEAM TRAIL, sigueu rigorosos
amb les pautes d’hidratació i alimentació. La durada de la prova i les condicions meteorològiques poden ser
molt exigents i per tant cal beure amb freqüència i alimentar-se adequadament.

5. REGLAMENT
ARTICLE 1.
Definició
La GARMIN Team Trail és una prova de cursa per muntanya que es caracteritza per realitzar-se per equips i
per relleus, encara que també es dona la possibilitat de fer-ho en solitari. El seu desenvolupament en
recorreguts que transcorren per camins de baixa, mitja i alta muntanya. El recorregut total està dividit en
etapes que defineixen els punts on poden realitzar-se els relleus entre els membres de l’equip. L’objectiu és
efectuar-lo de manera continuada (non-stop), ja sigui en la recerca del mínim temps possible com en la
superació del recorregut en el temps màxim establert per l’organització. És obligatori la participació de tots
els membre de l’equip en un mínim d’una de les etapes.
ARTICLE 2.
Recorreguts
Els recorreguts estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat amb cintes, fletxes, banderoles o
qualsevol altra marca que un cop acabada la cursa sigui fàcilment recuperada pels organitzadors; i es
procurarà que els colors de les marques no es confonguin amb l'entorn. En especial es tindrà cura del
marcatge de les cruïlles i altres llocs conflictius, sempre que calgui l'organització ubicarà físicament alguna
persona en aquests indrets, sigui quina sigui la seva naturalesa.
No obstant això, l’organització posarà a disposició dels participants els tracks oficials de la cursa i es
recomana el seu ús per tal de garantir un bon seguiment del recorregut.
ARTICLE 3.
Controls de Pas i avituallaments
Durant el recorregut s’establiran Controls de Pas on es situaran punts d’avituallament líquid i sòlid. Els
relleus només podran realitzar-se en aquests Controls de Pas, en el indret senyalitzat a tal efecte per
l’organització. S’utilitzarà com a testimoni el dispositiu de geolocalització que sempre l’haurà de dur el
membre de l’equip que estigui en cursa.
Totes les etapes tindran una hora límit de sortida. En cas que un equip arribi superada aquesta hora, podrà
continuar en cursa però saltant aquesta etapa. Serà penalitzat amb el pitjor temps de l’etapa no realitzada, en
la seva categoria,, +1 hora. En cas de lesió o abandonament d’un corredor durant una etapa, l’equip podrà
assistir al corredor fora dels controls de pas. L’equip podrà continuar en cursa incorporant-se a la mateixa al
inici de la següent etapa, però serà penalitzat amb el pitjor temps de l’etapa no finalitzada, en la seva categoria,
+1 hora. Aquesta opció no és aplicable als corredors/es de la categoria SOLO.
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Els horaris de tancament dels Controls de Pas són els següents:
Hora de tall CP1 BAGÀ:
14:30h
Hora de tall CP2 VALLCEBRE:
18:00h
Hora de tall CP3 AVIÀ:
23:00h
Hora de tall CP4 PUIG-REIG:
2:00h
Hora de tall CP5 SALLENT:
5:30h
Hora de tall CP6 MONISTROL DE CALDERS:
10:00h
Hora de tall CP7 MATADEPERA:
16:30h
Hora de tall META SANT CUGAT DEL VALLÈS:
22:00h
Aquesta es l’hora límit per abandonar el CP, a partir d’aquesta hora no podrà continuar ningú.
S’establiran àrees d’estacionament per les assistències i l’organització informarà dels serveis
complementaris de cada Control de Pas, tals com dutxes, WC, pantalles de TV de seguiment i podologia (PUIGREIG).
ARTICLE 4.
Material obligatori
4.1.
Tots els participants estaran obligats a portar el material següent:
▪
Dorsal i polsera identificadora
▪
Manta tèrmica o de supervivència
▪
Sistema d’hidratació (mínim 1’5 l.)
▪
3 barretes, gels o similar, marcats amb el número de dorsal
▪
Jaqueta impermeable i transpirable tipus Gore-Tex®, eVent® o similar.
▪
Frontal amb piles de recanvi, de l’etapa 3 en endavant
▪
Llum vermell posterior, a l’etapa 3 i en endavant.
▪
Mòbil amb saldo i bateria i número obert.
4.2.
En cas que la previsió meteorològica sigui adversa, aquesta llista de material obligatori podrà ser
ampliada per l’organització i serà comunicada amb temps suficient
4.3.
El material obligatori podrà ser demanat per la organització en qualsevol punt de l’itinerari. En cas
de no portar-lo es considerarà una falta molt greu que suposarà la desqualificació del corredor/a.
4.4

Tots els corredors estaran degudament identificats amb polsera i dorsal.

ARTICLE 5.
Normes de seguretat
L’organització mantindrà el control de la cursa mitjançant els dispositius de geolocalització, els Controls de
Pas (que disposaran dels serveis mèdics necessaris) i el dispositiu d’escombra que tancarà la cursa
detectant qualsevol incidència sobre el recorregut. Els abandonaments només podran realitzar-se en els
Controls de Pas i hauran de ser comunicats immediatament a l’organització.
ARTICLE 6.
Categories i premis
S'establiran les següents categories masculines, femenines i mixtes:
▪
SOLO
▪
EQUIPS de 2 corredors o corredores
▪
EQUIPS de 3 corredors o corredores
▪
EQUIPS de 4 corredors o corredores
▪
EQUIPS de 6 corredors o corredores
▪
EQUIPS de 8 corredors o corredores
▪
CORPORATE, per aquells equips formats per treballadors d’una mateixa empresa
Per optar als premis i obsequis previstos, serà obligatori assistir a la cerimònia de lliurament de premis.
Per poder participar en la GARMIN TEAM TRAIL serà necessari disposar de la llicència federativa
corresponent (FEEC) i presentar-la en el moment de recollida dels dorsals. Els participants que no en
disposin podran obtenir-ne una de temporal.
En el moment de fer la inscripció, cada equip definirà un Team Leader qui serà el referent per l’organització
per a realitzar qualsevol gestió o comunicació en relació a la cursa.
És obligatori que cada membre de l’equip realitzi en cursa un mínim d’una de les etapes. L’ordre dels relleus
és lliure i respondrà a l’estratègia de cada equip. En cas que un/a corredor/a enllaci dues etapes seguides,
haurà de passar igualment pel Control de Pas establert per l’organització.
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La tercera etapa ha estat definida com “ETAPA GARMIN” i el corredor i corredora que realitzi el millor temps
parcial, serà reconegut i obtindrà un premi especial.
Tindran dret a Premi els tres primers classificats de cadascuna de les categories constituïdes. Per a que una
categoria es doni per constituïda, hi haurà d’haver un mínim de tres equips inscrits.
Per poder formalitzar definitivament la inscripció en la categoria SOLO, caldrà exposar una experiència
contrastada en proves d’ultrafons. Caldrà acreditar el currículum esportiu, dels dos últims anys, el qual serà
avaluat per la Direcció Esportiva per tal de donar la resposta definitiva a la petició de participació en categoria
SOLO de la Garmin Team Trail.
ARTICLE 7.
Assistències
És recomanable que els equips disposin d’assistència, externa a l’equip, per al seguiment de la cursa i els
desplaçaments per carretera entre els Controls de Pas. Aquests desplaçaments es realitzaran seguint les
Normes de Circulació i amb el trànsit obert.
En el cas dels participants de la categoria SOLO i dels equips de 2 corredors/es, l’assistència serà obligatòria.
Cada equip podrà inscriure un màxim de dues persones com assistència, que hauran d’anar identificades amb
la polsera i la uniformitat facilitada per l’organització. Cada equip podrà acreditar un vehicle com a assistència
i només tindran accés a les zones d’assistència els vehicles degudament acreditats, aquestes acreditacions
tant d’assistència com de vehicle es lliuraran a l’entrega de dorsals.
Només es podrà facilitar aquest suport tècnic als CPs, fora d’aquests punts qualsevol ajuda/assistència
externa serà motiu de sanció greu i es procedirà a penalitzar l’equip.
ARTICLE 8.
Infraccions
Si en el transcurs de la prova l’organització considerés que han ocorregut fets que es puguin considerar com
a falta, aquesta informarà a la Direcció de Cursa perquè prengui una decisió definitiva i estableixi les sancions
pertinents.
Existiran tres tipus d'infraccions, lleus, greus i molt greus:
a)
b)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

1.
2.

3.

Sancions lleus. Es penalitzaran amb 1h:
No dur el dorsal en lloc visible
Modificar la forma o composició del dorsal
Sancions greus. Es penalitzaran amb 2h
Avançar-se al senyal de sortida
Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari marcat
Rebre assistència externa fora de les zones indicades sense comunicar-ho a l’organització en funció
del previst a l’article 3
Llençar deixalles fora dels llocs designats
Sancions molt greus. Es penalitzaran amb la desqualificació
Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.
No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia o de respecte
a la natura.
Qualsevol desconsideració amb els membres de l'organització o participants de la prova.
Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada, fixada per l’organització.
Serà motiu de desqualificació, passar pels controls de pas, més tard de l’hora de tancament del
mateix sense comunicar-ho a l’organització en funció del previst a l’article 3
No auxiliar a un participant accidentat
Alterar la senyalització del recorregut
Perdre el xip de cronometratge o el dispositiu de geolocalització
Participar amb el dorsal d’un altre participant
Treure’s la polsera i/o donar-la a un altre participant.
Assistir un participant sense comunicar-ho a l’organització en funció del previst a l’article 3 o
realitzar un relleu fora dels Controls de Pas oficials.
No portar algun dels elements considerats com a material obligatori.
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6. ESPAIS NATURALS PROTEGITS
RECOMANACIONS DES DEL PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ I DES DEL PARC NATURAL DE SANT
LLORENÇS DEL MUNT I SERRA DE L’OBAC
Córrer per les muntanyes és quelcom que sempre s’ha fet, per desplaçar-se més ràpid, per portar notícies,
per un gaudi personal, per una urgència. De fet, hi ha segurament tantes motivacions com potencials
corredors.
No és, però, fins fa molts pocs anys que el córrer ha esdevingut una activitat competitiva i massificada que
afecta gairebé totes les zones de muntanya bona part de les quals son espais naturals protegits (parc
nacional, parcs naturals, espais del PEIN, reserves naturals, paratges naturals d’interès nacional. És evident
que qualsevol activitat a l’aire lliure comporta algun tipus d’impacte o pertorbació sobre l’entorn natural, i per
tant cal que tots aquells que en gaudim ens plantegem accions que la facin sostenible i en minimitzin l’impacte.
Per això des del Parc Natural del Cadí Moixeró i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt demanem al tots els
corredors de la GARMIN TEAM TRAIL que tinguin sempre presents els punts que venen a continuació:
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Ajustar-se a la traça dels camins quan es corre o camina, ajuda a mantenir-los oberts, a la vegada
que redueix els problemes d’erosió que sovint comporta fer dreceres.
Assegurar-se que els embolcalls de menjar o beure es queden dins les butxaques o la motxilla,
evitarà trobar desprès papers, plàstics o altres deixalles pels camins, que a més poden ser engolits
per animals i provocar-los problemes intestinals.
Procurar que després del nostre pas la muntanya, aquesta quedi més neta que com la hem trobat.
Recollim els residus que ens anem trobant pel camí, o almenys una part i llencem-los al contenidor.
No es estrany trobar al mig o vora el camí animals domèstics (vaques, cavalls, ovelles) que
observaran el pas dels corredors amb certa desconfiança, més si tenen cries. Cal evitar alterar-los,
reduint la velocitat, separant-nos dels animals i evitant tocar-los.
En ocasions els ramats domèstics poden anar acompanyats de gossos protectors, per evitar danys
d’ós, llop o gossos assilvestrats. En aquest cas s’ha de voltar el ramat (mai travessar-lo pel mig),
evitar tocar els animals, permetre si de cas que el gos ens olori i comprovi que no som una amenaça,
i continuar la marxa a ritme més lent fins allunyar-se.
Els animals salvatges en general fugen davant la presència de l’home. Si per casualitat però ens
ensopeguem davant per davant amb un senglar, un cérvol o un altre animal, es millor aturar-nos i
deixar espai per que l’animal tingui per on fugir de nosaltres. No es recomanable dirigir-se cap a ell,
per evitar la seva reacció contra nosaltres per defensar-se.
La muntanya sempre ha estat un lloc de companyonia. Saludar a les persones que ens trobem ajuda
a mantenir aquest bon ambient. Comentar a més possibles incidències del camí que haguem trobat,
pot ajudar a altres usuaris amb els que ens creuem.
Moltes muntanyes estan compartimentades amb tanques i fils, com a eina de gestió dels ramats
domèstics. Sovint doncs es troben filats que creuen els camins. Cal passar-los sense malmetre’ls, i
si tenen maneta per obrir-los, cal tancar-los una vegada passats. S’evitarà així que s’escapi bestiar
domèstic que poden provocar danys o accidents.
Moure el cos fa moure també els budells i podem tenir necessitat de buidar part dels mateixos. No
costa res fer la deposició en un clot excavat prèviament amb el taló i desprès recobrir la femta i els
papers emprats, tapant-ho tot amb terra, fulles i pedres.
Tenir temps per alçar la vista del camí o per parar uns moments , ens permetrà gaudir del privilegiat
paisatge pel que passem. Coneix-se’l i gaudir-lo son el pas previ a estimar-lo i respectar-lo.
Els acompanyants, familiars i amics que ens acompanyen a la cursa, per animar-nos i donar-nos
suport, han de ser conscients de ser en un espai natural excepcional que cal respectar i protegir.
Aparcar el cotxe en indrets adequats, mai en prats no senyalitzats; no abandonar deixalles; evitar
ser massa sorollosos; no envair propietats privades; respectar els prats amb herba alta...son
accions respectuoses amb l’entorn.

GTT - RACE BOOK 2019

25

GTT - 15 i 16 juny 2019

7. ASSEGURANÇA I LLICÈNCIA TEMPORAL
Per poder participar en la GARMIN TEAM TRAIL és obligatori estar en possessió de la Llicència Federativa
corresponent, que en el cas de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya són les de modalitat C, D ó
E. Caldrà acreditar la seva vigència en el moment de recollir el dorsal.
Per a aquells esportistes que no en disposin, és obligatori la contractació de la Llicència Temporal que té les
següents característiques:
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