
 
 
 

II  CAMPIONAT DE CATALUNYA MÀSTER DE TRAIL RUNNING 
 

El Club Esportiu Penedès i la Federació Catalana d’Atletisme, organitzen dins el proper 
Penedès Trail Festival, que tindrà lloc el cap de setmana del 14 i 15 de maig, al nucli de 
l’Arboçar (Avinyonet del Penedès), el II Campionat de Catalunya Màster de Trail Running, 
per atletes a partir de 35 anys.   
 
Així doncs, conjuntament a les curses de diumenge de 10 i 20km, tindrà lloc aquest campionat. 
Pel que fa als atletes Màster de categoria +35 i +40, tant en homes com en dones, hauran de fer 
la distància de 20km. Mentre, els atletes de categories +45, +50, +55, +60, +65, +70 i així 
successivament, també homes i dones, el campionat es disputarà en la distància de 10km.  
 
 
CAMBRA DE REQUERIMENTS 
* Hi haurà cambra de requeriments NOMÉS PER ALS PARTICIPANTS AL CAMPIONAT DE 
CATALUNYA, on aquests hauran d'acreditar-se mitjançant la llicència o DNI. 
  
* L'horari d'entrada a cambra serà 15' abans de la cursa. 
  
* Els participants al Campionat de Catalunya hauran de portar la samarreta oficial del club pel 
qual tenen la llicència FCA. 
 
 
HORARI DE SORTIDA / RECORREGUT 
L’horari de les curses d’aquest Campionat català, serà amb sortida conjunta, tant de 10km com 
de 20km, a les 09.30 hores del matí, del diumenge 15 de maig, des de les immediacions del 
camp de futbol del nucli de l’Arboçar (Avinyonet del Penedès).  
 
Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat, amb cintes de tela de color vermelles i amb 
marques d’esprai a terra per reforçar les cruïlles.  
 
 
PREMIACIÓ 
Obtindran medalla del Campionat de Catalunya, únicament els atletes amb llicència per la 
Federació Catalana d’Atletisme, en vigor per la temporada en curs, sigui d’ambit territorial o 
estatal.  
 
Els tres primers classificats/des de cada categoria rebran la medalla com a campió/ona, 
subcampió/ona o tercer/a classificat/da.  
 
Les reclamacions hauran de presentar-se al Jutge Àrbitre fins a 30' minuts, després d'haver-se 
fet públic els resultats. 
 
 

                             


