ORGANITZACIÓ

Aquesta cursa està organitzada per dones i homes, que formen part de l’hàbitat de La Molina, sense voler establir categories i
nivells entre els seus components i l’Estació d’Esquí de La Molina.
El quadre executiu correspon a les següents persones: Bort Rosa, Fornesa Alberta, Gelpí Carles, Jaumejoan Pepa, Masdeu Àlex,
Masdeu Cristian, Sacrest Laura, Segura Lina, Torras Joan, Torras Xènia, Cristina Planes i el quadre honorífic a Anselm Bort.

EMPRESES COL·LABORADORES
INSTANT EDUCA / Caramels HARIBO / TV3

COL·LABORADORS DE LA MOLINA

Alberg Verge de les Neus / Farmàcia d’Alp / Guitart Hotels / Hotel Adserà / Intersport - La Molina / Intervencions Constructives
S.L. / Mobles i complements Pepa Jaumejoan / Pànxing Revista de la Cerdanya / Residència Esportiva Els Isards / Restaurant El
Bosc / Supermercat Gemma / Tècniques Alpines, S.L. / Tècniques de Muntanya, S.L. / Xalet Refugi UEC / Reclam Revista de la
Cerdanya

PROGRAMA

Les inscripcions s’efectuaran exclusivament a través de la pàgina web, de l’1 al 27 de desembre a les 24 hores, a un preu de
16 euros per corredor.
L’entrega de dorsals s’efectuarà a la zona d’arribada a partir de les 10 h fins a les 11.30 h, prèvia entrega del document d’ingrés.
A les 11.45 h prendran la sortida els animalets esquiadors que efectuaran una baixada amb coreografia.
La sortida del primer obridor, determinat pel reglament de la carrera, s’efectuarà a les 12 h.
La sortida dels corredors, s’efectuarà 1 minut després de l’arribada de l’últim obridor, començant per la categoria 0 fins a la 6, per
ordre d’inscripció.
El repartiment de premis es realitzarà en la zona de la bossa d’arribada, 30 minuts després de l’arribada de l’últim corredor.

REGLAMENT
Art. 1. Data i lloc de celebració:
Es celebrarà el dia 1 de gener a la Pista
Llarga de La Molina, a les 12 hores.
Art. 2. Categories:
El Descens Infantil de La Molina és una
cursa reservada a corredors de 0 a 6 anys.
S’establiran set categories segons els anys
complerts de cada corredor:
Categoria 0: Corredors de menys d’un any
(nascuts el 2019.
Categoria 1: Corredors d’un any
(nascuts el 2018).
Categoria 2: Corredors de dos anys
(nascuts el 2017).
Categoria 3: Corredors de tres anys
(nascuts el 2016).
Categoria 4: Corredors de quatre anys
(nascuts el 2015).
Categoria 5: Corredors de cinc anys
(nascuts el 2014).
Categoria 6: Corredors de sis anys
(nascuts el 2013).
Art. 3. Marcatge de la pista:
El traçat estarà delimitat i tancat. L’accés
al recinte només es permetrà als oficials
de la prova i corredor en cursa amb o sense
ajudant. El descens constarà de set portes
aproximadament. A criteri de l’organització
es marcaran línies d’orientació.
Art. 4. Obridors:
Tindran dret preferent a ésser obridors els
tres corredors amb millor temps de la categoria 6 del Descens de l’edició anterior. En
el seu defecte seran escollits per l’organització sempre mantenint aquest criteri. Els
obridors seran convocats amb temps suficient per poder confirmar-ne l’assistència.
Art. 5. Desqualificacions:
Els corredors estaran obligats a passar per
dins de totes les portes, sempre amb els
esquís en contacte amb la neu. Es desqualificaran els corredors que no ho facin així.
També es desqualificaran els corredors que
es canviïn el dorsal.
Art. 6. “Ajudes”
Està permès que el corredor que ho necessiti pugui ser ajudat. En aquest cas, al seu
temps s’haurà de sumar el temps de l’últim
corredor classificat de la seva categoria
que no hagi estat ajudat. Es considerarà

rebre ajuda, el fet que per indicació de veu
i/o físicament, es doni suport al corredor,
per dins el recorregut.
Art. 7. Trofeus:
Tots els corredors rebran un trofeu per la
seva participació i diversos obsequis proporcionats per les empreses col·laboradores, en el cas que siguin donats. Es donarà
el trofeu ANSELM BORT al corredor més
petit classificat i que no hagi rebut ajuda.
Es podran establir trofeus especials a criteri de l’organització.
Els corredors de les categories 0, 1 i 2 no
tindran temps i per tant no existirà classificació de pòdium.
Art. 8. Inscripcions:
Per a participar-hi serà imprescindible formalitzar la inscripció i el pagament, que
es podrà fer exclusivament a través de la
pàgina web www.descensinfantil.cat de l’1
al 27 de desembre de 2018. El preu és de
16 euros per corredor.
El corredor inscrit que no es presenti a la
sortida, no tindrà dret a la devolució de
l’import de la inscripció.
Els corredors amb inscripcions efectuades
incorrectament sortiran els últims i no
entraran en les classificacions oficials,
però sí que tindran els obsequis i premis
com tots els corredors.
Art. 9. Participació:
La sortida dels corredors es realitzarà per
ordre d’inscripció de cada categoria, sortint
en primer lloc la categoria 0 fins a la 6.
La inscripció es tancarà als 140 corredors
o en el seu cas el dia 27 de desembre
a les 24 hores. Participaran a la cursa,
exclusivament, els inscrits abans de la data
esmentada.
Art. 10.
Es podrà retornar els diners de l’inscripció,
si es reclama per e-mail dos dies abans de
la cursa. Es descomptaran les despeses
bancàries.
Art. 11.
Els drets d’imatge són propietat de l’organització.
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Ajuntament Alp

