REGLAMENT
1.- Poden participar-hi nois i noies d'entre 5 anys (que en facin 6 aquest any) i 14 anys (que en
facin 14 aquest any). Hi ha diferents modalitats de parelles: a) els nois i noies de 5 anys tindran
per parella sempre un major d'edat (parella mixta). b) els nois i noies de més de 6 anys tindran
per parella un altre nen o nena (parella infantil) o un major d'edat (parella mixta).
2.- Cada equip de la modalitat infantil, en fer la inscripció, dirà si participa de forma individual,
o si vol prendre part en la classificació d'entitats o escoles de les quals formi part.
3.- La inscripció es tancarà en la data especificada a la convocatòria o en el moment d'assolir la
quantitat de 250 equips, màxim previst per a un normal desenvolupament de la prova.
4.- El sorteig per determinar l'ordre de sortida dels equips es farà el divendres previ al dia de
realització de la marxa, a porta tancada. Les llistes amb l'ordre de sortida s'exposaran l'endemà
del sorteig al local de la UES. També es publicaran a la pàgina web de l'organització. El dia
abans de la realització de la Marxa es donaran unes explicacions teòriques sobre la mecànica
de la prova al local de la UES.
5.- La sortida de la prova començarà a les 8:00 del matí, en grups d'un a cinc equips per minut,
segons sigui el nombre d'inscrits.
6.- La documentació de la marxa (dorsals, full de ruta, horari, etc.) es lliurarà al lloc de sortida.
7.- Els marxadors han de portar ben visible el dorsal o número d'identificació, el qual hauran
de tornar a l'arribada.
8.- La base de la prova consisteix a fer el recorregut total, ajustant-se al temps previst, que
figura al full de ruta. Per a controlar l'exactitud de l'horari dels marxadors s'estableixen uns
controls de pas. La situació i el nombre d'aquests controls són desconeguts pels participants.
9.- Les persones que facin la tasca de control mostraran un distintiu que els acrediti.
10.- Quan els equips passin per cada control els serà apuntada l'hora i el minut vençut
corresponents al seu temps de pas. L'anotació del temps es farà en el full de ruta que l'equip
presentarà. Aquestes anotacions d'horari serviran per establir la puntuació. El mateix full de
ruta servirà de justificant del pas pels diferents controls i haurà d'ésser lliurat en acabar la
prova al control d'arribada. Els participants podran conservar la part del full de ruta prevista a
l'efecte per poder establir els càlculs que considerin necessaris.
11.- Per facilitar el repòs dels marxadors, hi haurà dues neutralitzacions o parades, el temps de
les quals l'haurà de controlar cada equip. El lloc d'aquestes parades així com llurs durades serà
marcat en un cartell.
12.- S'estableix la penalització d'un punt per cada minut de diferència entre el temps esmerçat
per l'equip al seu pas per cada control i el temps que d'acord amb l'horari oficial correspondria
a aquests emplaçaments. El retard injustificat a prendre la sortida d'acord amb el sorteig
també es penalitzarà en un punt per cada quart d'hora o fracció.

13.- Seran desqualificats:
a) Els equips que no passin per la totalitat dels controls establerts.
b) Els que s'acompanyin de persones foranes a la Marxa.
c) Els que no retornin, a l'arribada, el full de ruta i els dorsals.
d) L'equip que faci correccions o esmenes en el full de ruta que puguin ser motiu de confusió.
e) Els que d'alguna forma modifiquin o canviïn les marques o altres senyals de l'itinerari o
mostrin comportaments que dificultin o impedeixin el desenvolupament normal de la prova.
14.- S'establiran dues classificacions separades: una d'equips infantils i l'altra d'equips mixtos.
Es nomenarà guanyador de cada classificació l'equip que en establir la puntuació acumuli
menys quantitat de punts, i que no hagi estat desqualificat. En cas d'empat entre dos o més
equips, es classificarà primer el que tingui més nombre de controls resolts correctament, és a
dir, sense penalització. Si segueix la igualtat, el que presenti la major quantitat amb un punt de
diferència, amb dos, amb tres, etc. En cas de seguir l'empat, el que tingui menys penalització
en el control de més llargada, el segon, etc. serà guanyador.
15.- La classificació per escoles o entitats es farà prenent els tres equips més ben classificats de
la categoria infantil que els representin.
16.- En el termini de 5 dies s'establiran la puntuació i la classificació provisionals que quedaran
exposades en el local de la UES i a la pàgina web de la Marxa. Contra la classificació es podran
presentar per escrit les reclamacions que hom estimi oportunes. També es podran presentar a
través del correu electrònic. Aquestes reclamacions seran resoltes per l'organització en
contacte amb representants de l'entitat, escola, etc., o amb els marxadors. Qualsevol
reclamació sobre error en l'anotació d'horaris de pas pels controls, o altres semblants, s'haurà
de fer necessàriament a la taula d'arribada, abans que es publiqui l'horari oficial.
17.- Passats 5 dies de la publicació de la classificació provisional, i resoltes les possibles
reclamacions, aquella passarà a ser definitiva.
18.- La UES no es fa responsable dels danys que es puguin causar als participants, ni dels que
aquests puguin ocasionar.
19.- El mal temps no serà motiu per suspendre la Marxa però aquesta podria ser ajornada si
motius justificats ho aconsellessin. En aquest cas es duria a terme el diumenge següent al de la
primera convocatòria.
20.- El fet d'inscriure's i participar en la Marxa suposa l'acceptació d'aquest Reglament.
21.- Qualsevol cas no previst en aquest Reglament es resoldrà d'acord amb les normes del
Comitè de Marxes de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

