
 
III CURSA i CAMINADA DE MUNTANYA  

PARC DE COLSEROLA “FORAT DEL VENT” 
 

10 d’octubre de 2015 
 
 
III CURSA DE FONS 
 
Recorregut: 10,8 Km. , avituallament entre els Km. 4 i 5. 
 
Sortida: A les 9h. La cursa es tancarà a les 12h. 
 
Categories: Es regiran per l’any de naixement, restant establertes com categories masculines i 
femenines de la següent manera : 
 
1‐4 Nascuts entre 1975‐1995 
 
2‐5 Nascuts entre 1955‐1974 
 
3‐6 Nascuts al 1954 i anteriors 
 
Inscripcions: Fins el 8 d’octubre. El mateix dia de la cursa es poden inscriure a la sortida fins 
una hora abans del començament. 
 
Preu de la inscripció:  12 € fins el dia 8 d’octubre i 15 € el dia de la cursa. En cap cas es 
tornaran 
els diners de les inscripcions ja realitzades. No obstant, amb el comprovant de la inscripció o el 
DNI del participant, se li podrà recollir l’obsequi a un company. 
Els que ja estaven inscrits a la cursa de juliol no cal que tornin a fer la seva inscripció. 
 
Recollida de dorsal: Es lliuraran el dorsal i la bossa del corredor el mateix dia de la carrera, en 
el punt de sortida/arribada, fins a 10 minuts abans de començar la cursa. Important venir amb 
suficient temps per poder recollir-ho i realitzar l’escalfament. Els que ja estaven inscrits al juliol 
hauran de recollir el dorsal com qualsevol altre corredor. 
 
Trofeus: Als tres primers de la general, masculí i femení, i al 1r de cada categoria. Aquests 
premis no seran acumulatius. 
 
Serveis: Guarda‐roba. 
 
Obsequis: Samarreta tècnica de record i bossa amb obsequis dels nostres col·laboradors per a 
tots els participants. Els que ja van recollir la bossa al juliol no rebran una de nova, però hauran 
de recollir el dorsal com qualsevol altre corredor.  



 
 
III CAMINADA PEL PARC 
 
Recorregut: 10,8 Km., el mateix recorregut de la cursa. 
 
Sortida: A les 8,30h. L’arribada es tancarà a les 13,30h. A la caminada no es farà classificacions. 
 
Inscripcions: Fins el 8 d’octubre. El mateix dia de la cursa es poden inscriure a la sortida fins 
una hora abans del començament. 
 
Preu de la inscripció:  12 € fins el dia 9 d’octubre i 15 € el dia de la cursa. En cap cas es 
tornaran els diners de les inscripcions ja realitzades. No obstant, amb el comprovant de la 
inscripció o el DNI del participant, se li podrà recollir l’obsequi a un company.  
 
Serveis: Guarda‐roba. 
 
Obsequis: Samarreta tècnica de record i bossa amb obsequis dels nostres col·laboradors per a 
tots els participants. Els que ja van recollir la bossa al juliol no rebran una de nova, però hauran 
de recollir el dorsal com qualsevol altre corredor. 
 
 
INSCRIPCIONS PER INTERNET: www.cursa.cat/foratdelvent 
 
PUNTS D’ INSCRIPCIÓ: 
 
Marathon Catalunya 
Rambla Guipúscoa, 23-25 5º A Barcelona Tl. 93 268 01 14 – 627 577 163 
E-mail: info@marathoncatalunya.cat 
 
Normes generals: El recorregut estarà senyalitzat al terra i comptarà amb l’assistència de 
personal de l’organització en els llocs que puguin ser conflictius. 
 
El dorsal ha d’estar sempre visible i no es pot doblegar ni retallar. Tots els participants estan 
obligats a seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització. No complir 
aquestes dues condicions pot ser motiu de desqualificació. 
 
Cas de patir condicions meteorològiques molt adverses i severes, l’organització es reserva el 
dret de variar el recorregut o, fins i tot, suspendre la cursa si la integritat dels participants 
perilla. 
 
L’organització no es fa responsable dels accidents o de qualsevol altre perjudici que la 
participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits. 
  



 
 
 
La cursa discorre per un Parc Natural Protegit, i per tant s’han de recordar i complir les bones 

pràctiques, com : 

 

 Que estem en un Parc Natural, un espai protegit, al qual s’ha de mantenir una actitud 
respectuosa amb l’entorn. 
 

 Transitar pels camins senyalitzats, sense buscar dreceres, o anar camp a través. 
 

 Segons les Ordenances del Parc Natural, no està permès arrencar flors ni mates. 
 

 Mantenir silenci i discreció dins del bosc, per tal de no alterar la tranquil·litat de 
l’interior. 
 

 No llençar restes de menjar ni ampolles buides o deixalles fora dels llocs designats 
abans i desprès de l’avituallament. Fer‐ho és motiu de desqualificació. 
 

 Geles, barretes energètiques, ampolles, etc, hauran d’estar marcades amb el número 
del dorsal de cada corredor. 
 

 No es permet córrer amb gossos, ja que es passa per cases particulars i zones 
agrícoles. 
 

El fet de participar‐hi suposa la total acceptació de totes aquestes normes, restant els 
imprevistos a resoldre segons criteri de l’organització 


