PIRINEU XS
Els Amics de l’Atletisme de Bagà, amb la col·laboració de l’Escola Trail de l’Ass.
Esp. Mountain Runners del Berguedà i de l’Ajuntament de Bagà, organitzen la
Pirineu XS, la versió infantil de l’Ultra Pirineu.
La prova tindrà lloc el diumenge, 3 d'octubre de 2021 al matí, a Bagà (Berguedà).

PROGRAMA
Diumenge, 3 d’octubre
· 7,45 – 9,15: Recollida de dorsals de la Pirineu XS al Pavelló esportiu de Bagà.
És requisit indispensable per participar a la prova portar signat pel pare, mare o
tutor del participant: el Manifest, la Declaració Responsable del COVID 19 i
l’Autorització de menors.
La sortida i l’arribada seran a la plaça Catalunya.
· 09.00 h: Fotografia oficial amb tots els participants a la plaça Catalunya.
· 09.35 h: Sortida cat. Infantil i Cadet.
· 09.40 h: Sortida cat. Minibenjamí.
· 09.50 h: Sortida cat. Prebenjamí.
· 10.00 h: Sortida cat. Benjamí.
· 10.10 h: Sortida cat. Aleví.
· 13.00 h: Entrega de premis Pirineu XS.
Nota important: aquests horaris són orientatius i podrien patir lleugers avançaments o
endarreriments.

CIRCUIT
La prova es desenvoluparà en 6 circuits de muntanya (segons la categoria) pels
voltants del municipi. Les categories i les distàncies són les següents:


Cat. 1 - Minibenjamí: nascuts del 2015 en endavant (fins a 6 anys) / 1 km de distància.



Cat. 2 - Prebenjamí: nascuts entre 2013 i 2014 (7 i 8 anys) / 2 km .



Cat. 3 - Benjamí: nascuts entre 2011 i 2012 (9 i 10 anys) /3 km .



Cat. 4 - Aleví: nascuts entre 2009 i 2010 (11 i 12 anys) / 4 km .



Cat. 5 - Infantil: nascuts entre 2007 i 2008 (13 i 14 anys) / 5 km .



Cat. 6 - Cadet: nascuts entre 2005 i 2006 (15 i 16 anys) / 6 km.

Inscripcions
- El preu de la inscripció és de 9 € pels federats, i els no federats tenen un
increment de 1€ per l’assegurança.
- La inscripció es realitzarà a través d’aquest enllaç, també pots consular el llistat
d'inscrits.
- Només tindran dret als obsequis de l'esdeveniment (samarreta, medalla, etc.),
els participants que facin la preinscripció a través de la web, fins al dia 26 de
setembre de 2021 a les 12 de la nit.
- Les inscripcions estan limitades a 500 participants en total. També estan
limitades a 70 participants per categoria. Si sobren places, s’ompliran per rigorós
ordre d’arribada a la taula de recollida de dorsals fins a 60 minuts abans de la
sortida de la prova.
Senyalització i avituallaments
El recorregut estarà senyalitzat amb marques de cinta de plàstic de color viu.
Hi haurà un avituallament a la zona d’arribada un cop finalitzada cada cursa.
Al circuit hi haurà un punt d’avituallament d’aigua a la meitat del recorregut.
Material
Cal que tots els participants portin calçat i roba esportiva adequada per córrer per
la muntanya. Si el dia és fred o plujós, s’aconsella portar gorra, guants i roba
d’abric.
Premis i classificacions
Tots els participants (prèviament inscrits a través de la web) obtindran una
samarreta i una medalla a l’arribada.
Hi haurà premis als 3 primers i 3 primeres de cada categoria.
La classificació general es publicarà a la web oficial de
l’esdeveniment www.ultrapirineu.com
*En cas que l’organització s’hi vegi obligada, podrà modificar aquest reglament.
Les modificacions seran degudament comunicades a través de la web.

ACCEPTACIÓ
Els pares/tutors dels participants de la prova entenen que els corredors participen
voluntàriament i sota la seva responsabilitat; per tant, exoneren de tota
responsabilitat l’organització de la prova i convenen en no denunciar l’entitat
organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, ni iniciar cap
reclamació de responsabilitat civil contra les esmentades parts.
Així mateix, autoritzen l’organització de la cursa a gravar imatges de la cursa,
utilitzar-les i difondre-les per tots els mitjans inclòs internet, amb finalitats de
promoció, difusió i publicitat de la prova, i es respectaran en tot cas els drets dels
participants. La inscripció de la prova implica l’acceptació d’aquest reglament.
Contacte: Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu enviar un correu electrònic a
atletismebaga@gmail.com

