REGLAMENT 71è DESCENS INFANTIL
ARTICLE 1. DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ
Se celebrarà el dia 1 de gener a la Pista Llarga de La Molina a les 12.00 hores.
Arran de l’actual situació sanitària la cursa es pot anul·lar en qualsevol moment sempre que l’Organització
de la cursa ho consideri oportú. Per a devolucions de les inscripcions article 10.
ARTICLE 2. CATEGORIES

El Descens Infantil de La Molina és una cursa reservada a corredors/es de 0 a 6 anys. S’establiran set
categories segons els anys complerts de cada corredor.
Categoria 0: Corredors/es de menys d’un any (nascuts 2020)
Categoria 1: Corredors/es d’ 1 any (nascuts 2019)
Categoria 2: Corredors/es de 2 anys (nascuts 2018)
Categoria 3: Corredors/es de 3 anys (nascuts 2017)
Categoria 4: Corredors/es de 4 anys (nascuts 2016)
Categoria 5: Corredors/es de 5 anys (nascuts 2015)
Categoria 6: Corredors/es de 6 anys (nascuts 2014)

ARTICLE 3. MARCATGE DE LA PISTA
El traçat estarà delimitat i tancat. L’accés a aquest recinte només es permetrà als oficials de la prova i
corredor en cursa amb o sense ajudant. El Descens constarà de 7 portes aprox. A criteri de l’ organització es
marcaran línies d’orientació.
ARTICLE 4. OBRIDORS
Tindran dret preferent a ser obridors els tres corredors/es 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 el temps suficient per poder confirmar-ne l’ assistència.
ARTICLE 5. DESQUALIFICACIONS
Els corredors/es estaran obligats a passar per dins de totes les portes, sempre amb els esquís en contacte
amb la neu. Es desqualificaran els corredors/es que no ho facin així. També es desqualificaran els
corredors/es que es canviïn el dorsal.
ARTICLE 6. “AJUDES”
Està permès que el corredor/a que ho necessiti pugui ser ajudat. En aquest cas, al seu temps s’haurà de
sumar el temps de l’últim corredor/a classificat/da de la seva categoria que no hagi estat ajudat. Es
considerarà rebre ajuda, el fet que per indicació de veu i/o físicament, doni suport al corredor/a, per dins el
recorregut.
El recorregut és tot l’espai físic que hi ha des de la tanca dreta de la cursa que separa el traçat amb la pista,
fins el marcatge amb branques de pi al costat esquerre.
ARTICLE 7. TROFEUS
Tots els corredors/es rebran un trofeu per la seva participació. Es donarà el trofeu ANSELM BORT al
corredor/a més petit classificat i que no hagi rebut ajuda. Es podran establir trofeus especials a criteri de
l’organització.
El corredors/es de les categories 0, 1 i 2 no tindran temps i per tant no existirà classificació de pòdium.
Per raons sanitàries no hi haurà repartiment de premis, i el trofeu es donarà a cada corredor a la bossa
d’arribada. A més els 3 primers classificats de les categories 3 fins les 6, així com el galardonat amb el premi
Anselm Bort, se’ls farà arribar el trofeu a casa per missatgeria.
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ARTICLE 8. INSCRIPCIONS
Per participar serà imprescindible normalitzar la inscripció i el pagament, que es podrà fer exclusivament
a traves de la pàgina Web ( www. descensinfantil. cat) del 1 al 27 de desembre del 2020.a un preu de 15.- €
per cada corredor/a. A l’hora de fer la inscripció caldrà acceptar els termes i condicions.
El corredor/a inscrit i que no es presenti a la sortida, no se li retornarà l’import de la inscripció, encara que
sigui per causa major.
El corredors/es amb inscripcions efectuades incorrectament sortiran els últims i no entraran en les
classificacions oficials, però tindran els obsequis i premis com tots els corredors/es sempre i quan hagin fet
el pagament de la inscripció corresponent.
Cal una declaració responsable signada, conforme el corredor no ha tingut símptomes COVID o ha estat en
contacte amb positius de COVID els 14 dies abans de la cursa. S’haurà de portar signada el dia de la cursa i
donar a l’organització per a poder recollir el dorsal.

ARTICLE 9. PARTICIPACIÓ
Per raons de seguretat serà obligatori l'ús de casc de tots els corredors i corredores de les categories 3 fins
la 6, ambdós incloses.
La sortida dels corredors/es es realitzarà per ordre de ’inscripció de cada categoria, sortint en primer lloc la
categoria 0 fins la 6.
Al arribar a 100 corredors/es entre totes les categories es tancarà d’inscripció , a partir del 27 de desembre a
les 24 hores, si no s’han assolit els 100 corredors/es, participaran exclusivament els inscrits fins la data
esmentada.
Al arribar a la bossa de sortida es prendrà la temperatura al canell, si aquesta és superior a 35ºC, es prendrà
al front. Si supera els 37ºC del corredor i/o acompanyant no es podrà accedir a la bossa de sortida.
Si el corredor/a té febre no podrà córrer i haurà d’abandonar la cursa. Si l’acompanyant té febre caldrà que
busqui un altre persona per acompanyar el/la corredor/a. Si no la troba el corredor/a no podrà participar.
ARTICLE 10. RETORN INSCRIPCIONS
Es podrà retornar els diners de l’ inscripció si es reclama per correu electrònic a info@descensinfantil.cat
abans del sorteig de dorsal que es durà a terme el 31 de desembre del 2020 a les 8h del matí. Es
descomptaran les despeses bancàries i de gestió, i es farà un retorn de 10 € per cada inscripció reclamada.
Si la cursa l’anul·la l’Organització per forces de causa major, es retornaran 12€ de cada inscripció,
descomptant les despeses bancàries. Es tindrà tot el mes de gener del 2021 per a fer les devolucions.
ARTICLE 11. DRETS D’IMATGE
Els drets d’imatge són propietat de l’organització.

www.descensinfantil.com
@descensinfantil

