
REGLAMENT PENEDÈS TRAIL KIDS – COPA CATALANA DE TRAIL DE PROMOCIÓ 2022 
 
Art. 1> El Club Esportiu Penedès, amb el vist-i-plau de la Federació Catalana d’Atletisme i la col·laboració del 
Consell Esportiu de l’Alt Penedès, l’Associació de l’Arboçar i l'Ajuntament d’Avinyonet del Penedès,  organitzen la 
PENEDÈS TRAIL KIDS en categories de promoció, que se celebrarà el dia 14 de maig del 2022 al circuit situat als 
voltants del camp de futbol del nucli de l’Arboçar (Avinyonet del Penedès), a la comarca de l’Alt Penedès. 
Aquesta cursa també serà puntuable per la copa catalana de promoció 2022.  
 
Art. 2> Els horaris i distàncies aproximades de les curses són els següents :  
 
9.30    Sub 18 M+F (2007-2008) 5,2km (2 voltes circuit Gran)  
10.10  Sub 16 M+F (2007-2008) 3,9km (2 voltes circuit Mitjà)  
10.40  Sub 14M (2009-2010) 2,9km (1 volta circuit Gran)  
11.00  Sub 14F (2009-2010) 2,9km (1 volta circuit Gran) 
11.30  Primer lliurament de premis 
11.45  Sub 12M (2011-2012) 2,2km (1 volta circuit Mitjà)  
12.05  Sub 12F (2011-2012) 2,2km (1 volta circuit Mitjà)  
12.25  Sub 10M (2013-2014) 1,3km (1 volta circuit Petit)  
12.40  Sub 10F (2013-2014) 1,3km (1 volta circuit Petit)  
12.55  Sub 8 M+F (2015-2016-2017) 0,7km (1 volta circuit adaptat)  
13.15  Segon lliurament de premis  
 
*  No hi haurà disponibilitat de vestuaris.  
 
Art. 3> LLICÈNCIES Tots els atletes que vulguin optar a la copa catalana de promoció hauran de tenir la seva 
corresponent llicència federativa tramitada en la temporada en curs de la Federació Catalana d’Atletisme. Els que 
vulguin participar a la prova tot i que no optin a la copa catalana, però si per la cursa Penedès Trail Kids, s’accepta 
llicència de la FCA, FEEC o la de qualsevol Consell Esportiu de Catalunya.  
 
Art. 4> INSCRIPCIONS Les inscripcions hauran de fer-se a través de la pàgina web www.penedestrail.com.  La 
data límit d'inscripció és el dijous dia 12 de maig. (El mateix dia de la cursa, d’acceptar-se alguna inscripció, seria 
amb recàrrec). El preu de la inscripció serà de 5€ i de 8€ en cas d’acceptar-se fora del plaç assenyalat. 
 
Art. 5> DORSALS El lliurament de dorsals es farà fins a 45 minuts abans de l’inici de la prova a la secretaria 
habilitada per a aquests efectes ubicada al mateix circuit.  
 
Art.6> CLASSIFICACIÓ A totes les curses hi haurà únicament la classificació individual. Tots els participants 
tindran la seva classificació amb la posició i temps assolit.  
 
Art.7> PREMIS Obtenen premi els tres primers classificats de cada categoria. Hi haurà medalla de finisher per a 
tots els nens i nenes que participin a la Penedès Trail Kids.  
 
Art. 8> Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la organització d'acord amb el reglament actual, i la 
Normativa de Competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.  
 
Art. 9> L'organitzador no es fa responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar els participants 
i espectadors durant aquesta competició. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació dels 
preceptes d’aquest Reglament.   
 
COPA CATALANA TRAIL KIDS DE LA FCA 
 
* Les proves puntuables per la copa catalana de promoció son:  
24 abril –   Arrels trail (Canovelles)  
8 maig –    Petita BRB (Rasos de Peguera)  
14 maig –  Penedès Trail Festival (Avinyonet del Penedés)  
5 juny –      Foradada Trail (La Pobla de Segur) 
 
 

                            
 


