REGLAMENT XXIV MARXA DUFOUR L’ALBIOL

Article I: ORGANITZACIÓ
EL C.E REDDIS, organitza la 24é Marxa Dufour, d’orientació i regularitat, que està
inclosa en el 23a Copa de Marxes Tècniques i Regularitat 2022, que tindrà lloc el 23
d’octubre de 2022 al poble de l’ALBIOL. La sortida es realitzarà davant de l’Alberg de la
FEEC “Josep Golorons” al poble de l’Albiol a les 09:00 del matí , amb una distancia
aproximada de 10,50 Qm.

Article II: INSCRICPCIONS
Podran participar els majors de 18 anys i els menors acompanyats, amb el corresponent
permís patern signat.
Els equips hauran d’estar constituïts per dues persones, caldrà que es formalitzi la
inscripció a través d’Internet, a la pàgina de la FEEC www.feec.cat, competicióinscripcions i efectuà el corresponent pagament.
Les parelles en què els dos components estiguin en possessió de la llicència federativa
de l’any en curs.
Els drets d’inscripció son de 25€ per participant amb llicencia federativa (inclou
esmorzar+ dinar) i 31€ (inclou llicencia federativa temporal + esmorzar + dinar), infantil
de 08 a 12 anys 15€ amb llicencia federativa (inclou esmorzar + dinar) i 21€ (inclou
llicencia federativa temporal + esmorzar + dinar) i infantil menys de 7 anys 15€
(esmorzar + dinar)
Les inscripcions fetes el mateix dia tindran un import de 15€ Federat – 26€ no federat,
no es podran quedar a dinar.
L’organització es reserva el dret de tancar la inscripció en sobrepassar la quantitat de
50 inscrits (25 equips).

Article III: SORTEIG I SORTIDA
El sorteig per establir l’ordre de sortida dels equips tindrà lloc a les 18 hores del dia 22
d’octubre 2022 a l’Alberg “Josep Golorons” de l’Albiol i no s’establiran cap mena de
diferencies entre els escrits.
No es permetrà la sortida de cap equip que no estigui format per les dues persones
registrades en el full de ruta. En aquest hi haurà anotada l’hora de sortida de l’equip.
Els participants que no recullin la documentació el dia del sorteig, la podran recollir el
mateix dia, al lloc de la sortida, a les 8 del mati.
La sortida serà a les 9;00 del matí de l’Albiol, seguin l’ordre del sorteig.
Els inscrits el mateix dia sortiran correlativament segons l’ordre d’inscripció en efectuar
la sortida el darrer participant que hagués sigut sortejat.

Article IV: EQUIPS
Tots els participants hauran de dur motxilla, i en lloc visible el dorsal que s’entregarà a
la sortida. Un cop formalitzada la inscripció, i prèvia comunicació a l’entitat
organitzadora, només podrà canviar-se un component de l’equip. Aquest canvi s’haurà
d’acreditar en tot cas abans de la sortida.
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Article V: GRÀFIC I DOCUMENTACIÓ
Després del sorteig que s’efectuarà dissabte dia 22 /10/2022 a les 18h, es podrà recollir
tota la documentació a l’Alberg “Josep Golorons” de l’Albiol, amb posterioritat serà
penjada a la pàgina web del Club. (www.cereddis.cat).
Cal tenir cura de marxar segons les dificultats del camí, que hauran estat compensades
per l’organització, establint una mitjana que en cas excedirà dels 5 quilòmetres/hora.
En trams molt curts es podrà passar més d’una vegada pel mateix indret.

Article VI: ATURADES
Per cada azimut hi haurà una auto neutralització de 15 segon.
Pel descans dels participants es concediran tres aturades obligatòries (neutralització)
en els llocs assenyalats.
•

1 aturada de 30 minuts per esmorzar

•

1 aturada de 10 minuts

•

1 aturada de 5 minuts

A criteri de l’organització podran ser modificades les aturades previstes. Els temps
emprats per descans estan inclosos en l’horari oficial.
Per travessar carreteres asfaltades s’aplicarà una auto neutralització d’un minut.

Article VII: CONTROLS HORARIS
A banda dels controls de sortida, arribada i neutralització, s’han establert els de
regularitat i de pas que són secrets.
En el control de regularitat es concedeix un temps d’auto neutralització per compensar
la pèrdua de temps en el marcatge de l’horari, i serà d’un minut.
Els temps emprats seran anotats pels controls a minut vençut.
No s’anotaran horaris a l’equip que no estigui al complert.
Tots els controls s’han de passar en l’ordre que estan establerts.
L’horari oficial de la Marxa, previst per l’organització estarà exposat a l’arribada, en un
panell a tal efecte, de manera que tots els participants podran fer-se una autoavaluació
dels temps i regularitat emprats.
Els controls es tancaran transcorreguts 30 minuts de l’hora de pas, que l’organització ha
calculat per passar-hi el darrer equip. Hi haurà equip escombra que tancarà els controls.

Article VIII: PUNTACIÓ
La puntuació de cada equip, serà el resultat de la suma de punts carregats segons les
penalitzacions descrites en l’apartat següent. Al tractar-se d’una prova competitiva
s’establirà una puntuació de menys a més punts acumulats.

REGLAMENT XXIV MARXA DUFOUR L’ALBIOL

Article IX: PENALITZACIONS
Per cada minut d’avantatge o endarreriment, entre l’horari emprat i l’oficial es penalitzarà
de la següent manera.
•

Controls de neutralització i arribada..............1 punt

•

Controls de regularitat...................................3 punts

•

Controls de pas omesos.............................25 punts

A mes també serà penalitzat.
•

No signar el control de sortida/arribada ........10 punts

•

Qui estigui sorprès corrent.............................15 punts

•

No portar el dorsal identificatiu.......................10 punts

•

No portar motxilla............................................25 punts

Article X : DESQUALIFICACIONS
Serà motiu de desqualificació:
1. No lliurar el full de ruta al control d’arribada.
2. Efectuar esmenes o correccions al full de ruta.
3. Alterar la composició de l’equip durant la marxa.
4. No passar els controls segons l’ordre establert.
5. Endarrerir-se més de 40 minuts en relació a l’horari oficial en el total de la prova
o en qualsevol dels controls.
6. Efectuar el recorregut de la marxa total o parcialment abans de la sortida de
l’equip.
7. Aquell equip que desvirtuï l’esperit de l’excursionisme.
8. Portar aparells reproductors de música que puguin molestar a altres participants.
9. Utilitzar aparells de comunicació en el decurs de la prova per treure’n una
avantatge.
10. La participació amb animals de companyia.
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Article XI: CLASSIFICACIÓ
Hi haurà dues classificacions: per equips i per entitats.
Per equips: s’establirà el total de punts carregats a cada equip i s’ordenaran de menor
a major.
Per entitats: s’efectuarà a partir de la suma dels tres millors equips classificats.
Quedaran exclosos d’aquesta classificació els equips de l’entitat organitzadora.
En cas d’empat, es resoldrà pel nombre de controls exactes, si es mantingues l’empat,
es resoldrà pels controls exactes de regularitat.

Article XII: JURAT CLASSIFICADOR
Dos representants de la C.E.REDDIS, un membre del Comitè Català de Marxes. Un
participant escollit a l’atzar a l’acte d’assignació de l’ordre de sortida que se li
comunicarà la designació en el moment de recollir la documentació.

Article XIII: RECLAMACIONS
A l’arribada hi haurà un full de reclamacions a disposició dels equips participants fins a
30 minuts després de l’arribada de l’últim equip. Les reclamacions seran resoltes pel
jurat classificador en el termini especificat a l’article XII. No serà admesa cap
reclamació sobre la prova que no sigui feta per aquest procediment.
Els controls no acceptaran cap tipus de reclamació ni entraran en polèmica sobre cap
eventualitat de la prova. En el cas de qualsevol discrepància sobre el temps
adjudicats, en els controls de regularitat i neutralització, els marxador podran demanar
de fer-la constar en el full d’incidències del control i a l’arribada refrenar-la al llibre de
reclamacions.
Una vegada publicades les llistes provisionals hi haurà un termini de 5 dies per
presentar al·legacions. Aquestes podran ser presentades per escrit a la secretaria de
C.E.REDDIS o bé per correu electrònic a secretaria@cereddis.cat . No seran
admeses les que no siguin fetes mitjançant un d’aquests procediments.

Article XIV: DISPOSICIONS FINALS
El mal temps no serà obstacle per la celebració de la prova, la qual , tot i així, podrà
ser alterada o suspesa a criteri de la Comissió Organitzadora.
Una vegada iniciada la prova i donada la sortida a tots els participants, en el cas de
produir-se la suspensió, la Comissió Organitzadora considerarà els trams que tots els
equips hagin pogut cobrir en unes condicions raonablement comparables i s’establirà
la classificació sobre aquesta base.
L’organització no es fa responsable dels danys que puguin causar o sofrir els
participants, si bé vetllarà per evitar que se’n puguin produir. És obligatori seguir les
instruccions donades en qualsevol moment pels membres de l’organització.
El fet de participar en aquesta marxa implica acceptar totalment el present reglament.
Qualsevol cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’Organització o el Jurat
Classificador, segons les competències.
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