
REGLAMENT  MONTALTRAIL  -----------------------------------------------------  

  

1 MONTALTREK organitza aquest esdeveniment per tal de promoure          

l'esport a l'aire lliure i donar a conèixer l'entorn de la serralada del 

Montalt al Maresme i el poble de Sant Vicenç de Montalt .  

  

2 Volem que l'element bàsic sigui el RESPECTE, la SOLIDARITAT i la 

RESPONSABILITAT envers l'entorn, la Natura i les persones.  

  

3 Els participants hauran de ser conscients del tipus de prova i caldrà 

que portin l'equip i vestuari adient per aquestes condicions.  

  

4 La recollida de dorsals s'indicarà lloc i dia de recollida i una hora 

abans de la sortida de la cursa i s'hauran de col·locar en un lloc visible del 

cos.  

  

5 Els recorreguts estaràn degudament senyalitzats amb cintes i 

indicadors de l'organització i disposaràn dels avituallaments necessaris.  

  

6 La sortida-arribada serà a l'Avinguda d'en Toni Sors de Sant Vicenç 

de Montalt (davant del Pavelló) a partir les 8h i el límit de temps total serà 

a les 13h.  

  

7 L'Organització podrà modificar el recorregut de la proba si les 

circumstàncies o condicions de força major ho fessin recomanable. En cas 

de pluja, la prova es celebrarà igualmet.  

  

8 La prova serà cronometrada per Tempofinito i els resultats es 

podran consultar a la Web de Montaltrail.  

  

9 Hi haurà Premis per 1er.2on i 3er de Cursa Mitja i Llarga: Sub 18, 

Senior 18-39, Veterà 40-49, Màster 50-59, Màster+60 i 1er/1ra Local. A la 

Llarga no hi haurà categoria Sub18. Cursa Kids: inscripció 

gratuïta+medalla finisher.  Els menors de 18 anys hauran de presentar 

autorització/ consentiment paterna.   

  

10 El corredor que decideix-hi retirar-se de la cursa ho haurà de 

comunicar al control o membre de l'organització mes proper.  



 

11 No és permet la participació amb gossos.  

 

12 En cas de pluja la Prova és portarà a terme igualment. 

  

13 El fet de participar en la prova, suposa l'acceptació d'aquestes 

normes. 12 Qualsevol incidència serà resolta segons criteri de 

l'organització.   


