
Reglament Arrels Trail Infantil de Canovelles 
 (Campionat de Catalunya de Trail de promoció): 

 
1) El Club Atletisme Canovelles i la Federació Catalana d’Atletisme coorganitzen l’ARRELS TRAIL 

INFANTIL DE CANOVELLES el diumenge 24 d’abril de 2022, amb el suport de l’Ajuntament de 
Canovelles, el Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO) i les empreses col.laboradores.  

2) Els horaris i distàncies de les curses són els següents : 
 

Curses que són Campionat de Catalunya i puntuables per la Copa Catalana : 
10 h : Cursa sub18 (2005-06) i sub20 (2003-04) masc i fem : 6500 metres (1B + 2A). 180 + 
10’45 h : Cursa sub16 (2007-08) masc i fem : 4000 m (1 B + 1 A). 140 + 
11’15 h : Cursa sub14 femenina (2009-10) : 2500 m (1 A). 70 + 
11’35 h : Cursa sub14 masculina (2009-10) : 2500 m (1 A). 70 + 

Curses que no són Campionat de Catalunya : 
12 h : Cursa sub 12 femenina (2011-12) : 2000 m (2 C). 50 + (puntuable Copa Catalana) 
12’15 h : Cursa sub12 masculina (2011-12) : 2000 m (2 C). 50 + (puntuable Copa Catalana) 
12’30 h : Cursa sub 10 femenina (2013-14) : 1500 m (1 B). 40 + 
12’40 h : Cursa sub 10 masculina (2013-14) : 1500 m (1 B). 40 +  
12’50 h : Cursa sub 8 femenina (2015 i posteriors) : 1000 m (1 C). 25 + 
13 h : Cursa sub 8 masculina (2105 i posteriors) : 1000 m (1 C). 25 + 
 
13’10 h : SPEED TRAIL RELAYS – GRAN PREMI LAND. Novetat !!! (4 x 1000 metres) 
 

3) Per a les categories sub 20, sub18, sub 16 i sub 14 serà també CAMPIONAT DE CATALUNYA 
INDIVIDUAL I DE CLUBS DE TRAIL.  

4) INSCRIPCIONS: A totes les curses individuals, els clubs hauran de fer les inscripcions a través 
del sistema d’inscripcions ISIS disponible a la web de la FCA (https://isis.rfea.es/sirfea2). La 
data límit d’inscripció és el dimarts 19 d’abril a les 23:59 hores. Es publicaran els inscrits al 
Campionat de Catalunya a partir del dimecres 20 d’abril al web de la Federació Catalana 
d’Atletisme. A les dues curses sub8 i als relleus, la inscripció es farà mitjançant un mail a 
l’organitzador (clubatletismecanovelles99@gmail.com), on s’indiqui els noms i cognoms dels 
participants i l’any de naixement. El preu d’inscripció de les curses individuals és de 3 euros. 
Un delegat del club abonarà l’import de les inscripcions en el moment de la recollida dels 
dorsals. 

5) CLASSIFICACIÓ : A les curses que són campionat de Catalunya es faran dues classificacions : 
individual i d’equips (2 components). La puntuació d’equips es farà sumant les posicions dels 
dos primers components del club en arribar a la meta, havent completat tot el recorregut. 
Conseqüentment, guanyarà l’equip en que els seus dos millors corredors o corredores sumin 
menys punts. 

6) PREMIS : A les curses que són campionat de Catalunya de promoció, els 3 primers classificats i 
les 3 primeres classificades rebran una medalla commemorativa de la Federació Catalana 
d’Atletisme. L’equip primer classificat de les categories sub20, sub18, sub16 i sub14 rebrà un 
trofeu de guanyador. A les curses sub 12, sub 10 i sub 8 rebran una medalla especial els 3 
primers i 3 primeres de cada cursa. A més tots els que participin en aquestes curses rebran una 
medalla commemorativa. Es faran 2 lliuraments de premis durant la matinal esportiva : el 
primer a les 11’50 h i el segon a les 13’25 h. 

7) SPEED TRAIL RELAYS- GRAN PREMI LAND. Els organitzadors llancem aquesta proposta de 
« RELLEU DE CLUB », on podran prendre part 4 rellevistes : 1 noi i 1 noia de la categoria 
sub18-sub20 i 1 noi i 1 noia de la categoria sub14-sub16, que correran per aquest ordre : NOI-
NOIA-NOI-NOIA, de grans a petits. Un club podrà inscriure un màxim de 2 equips de 
relleus. El preu d’inscripció de cada equip de relleus serà de 4 euros (1 euro per participant).  
Els 3 primers equips classificats (on pot haver dos del mateix club) rebran de premi material 
esportiu de la marca LAND. La distància a recòrrer de cada rellevista serà d’1 Km.  

https://isis.rfea.es/sirfea2
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8) CLASSIFICACIÓ PEL CAMPIONAT D’ESPANYA. Per a la categoria sub20, l’Arrels Trail de 
Canovelles serà classificatòria pel Campionat d’Espanya de Trail de Comunitats Autònomes que 
es farà a Berga el 7 de maig. El guanyador i la guanyadora de la cursa sub18-sub20 obtindran la 
classificació directa. En aquest campionat hi podran participar fins a 3 atletes amb la Selecció 
Catalana. El 2n i el 3r seran escollits segons criteri tècnic de la Comissió de Trail de la Federació 
Catalana d’Atletisme.  

9) COPA CATALANA DE PROMOCIÓ : L’Arrels Trail infantil és puntuable per a la Copa Catalana 
de trail de promoció a les següents categories : sub 20, sub18, sub16, sub14 i sub12. Les altres 
curses puntuables són les següents : 

8 maig : Petita BRB (Rasos de Peguera)  
14 maig : Penedès Trail (Avinyonet del Penedès)  

 5 juny : Foradada Trail (La Pobla de Segur) 
10) EQUIPACIÓ. Els atletes que participin a les diferents curses del campionat de Catalunya 

hauran de correr amb la samarreta del seu club, podent ser motiu de desqualificació no fer-ho. 
11) CAMBRA DE REQUERIMENTS. 10 minuts abans de la respectiva cursa, els atletes que 

participin a les proves que són campionat de Catalunya, hauran de presentar-se a la cambra de 
requeriments. Els atletes de les categories sub20, sub18 i sub16 hauran d’acreditar-se amb DNI 
o fitxa federativa amb foto. 

12)  SERVEIS. Hi haurà lavabos i també servei de creu roja. Els organitzadors del cros tindran un 
servei de venda d’entrepans calents, refrescos i cafè, entre altres productes.   

13) RECLAMACIONS. Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 
minuts després de coneguda la classificació de la cursa. Aquest, un cop considerades totes les 
proves presentades, prendrà una decisió, la qual comunicarà a l’interessat. Si aquesta no li és 
favorable, podrà reclamar al Jurat d’Apel.lació. Les reclamacions al Jurat d’Apel.lació es faran 
per escrit i hauran d’acompanyar-se de 50 euros, com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que 
la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’Apel.lació seran inapel.lables. Encara 
que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin evidències noves 
concluents.  

14) Les curses només podran ser suspeses en el cas de que, per inclemència del temps o qualsevol 
altre problema, així ho determini el Jutge Àrbitre.  

15) La participació a la cursa està sota responsabilitat i propi risc dels participants, on recau la 
decisió de participar-hi i eximeixen l’organitzador de les reclamacions o demandes de danys o 
malalties que puguin esdevenir posteriorment.  

16) Llei de protecció de dades: els participants permeten explícitament que el seu nom i cognoms 
siguin publicats a la llista de la classificació. 

17) Drets d’imatge: el fet d’inscriure’s autoritza a l’organització a utilitzar gratuïtament les 
imatges realitzades durant la cursa/marxa  als participants.  

18)  L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els corredors es puguin causar a ells 
mateixos o derivar d’ells a tercers. 

19)  El fet d’inscriure’s a la prova representa la total acceptació i respecte d’aquest reglament. 
Juana Mari Alonso. Presidenta del Club Atletisme Canovelles 

Organitzen:  
 

        

 
Amb el suport de: 

 

         


