
REGLAMENT DEL TRAIL L’ENXERINADETA

1. Les places estan limitades a 100 corredors, per ordre d’inscripció.

2. Hi haurà dos tipus de curses:

o ENXERINADETA: 300m de recorregut: 1 volta per a alumnes de P3 i P4; 2
voltes P5 i 1r; 3 voltes 2n i 3r.

o MINIENXERINADA: 1200m per alumnes de 4t a 6è de primària.

3. Les inscripcions es faran mitjançant el formulari en línia i també presencialment el
dia de la cursa a les taules que hi haurà posades al mateix pati de l’Escola Pericot a
partir de les 11 del matí del dia de la cursa.

4. La inscripció no quedarà formalitzada en ferm fins que no s’hagi realitzat el
pagament. El pagament es farà el dia de la cursa.

5. L’assegurança d’accidents és obligatòria per a tots els corredors. A més a més,
caldrà omplir per a cada menor, una autorització d’un tutor major d’edat.

6. En cap de les curses no hi ha material obligatori. Tot i així, el vent i la pluja poden
fer necessari portar gorro o buff, guants, paravent i/o impermeable.

7. El preu de la cursa serà de 3 euros per l’ENXERINADETA i 5 euros per la
MINIENXERINADA.

8. El dorsal s’entregarà en el mateix moment de la inscripció.

9. Cal dur sempre el dorsal visiblement.

10. L’ENXERINADETA sortirà a les 12:00 de l’Escola Pericot. La MINIENXERINADA sortirà
al finalitzar l’ENXERINADETA des del mateix emplaçament.

11. El recorregut estarà senyalitzat amb cintes de plàstic, banderoles i fletxes.
Comptarà amb l’assistència de controls en els punts conflictius. El corredor que faci
drecera o retalli l’itinerari marcat serà desqualificat.

12. El recorregut es podria veure afectat, en funció de les condicions meteorològiques
d’última hora o per qualsevol altre imprevist insalvable.

13. No hi haurà temps límit.

14. Tots/es els nens/es rebran el mateix premi, una borsa de corredor amb cosetes més
una medalla.

15. No ens fem responsables dels accidents o qualsevol altre perjudici que la
participació en la cursa pugui ocasionar als corredors que no estiguin inscrits i/o no
disposin de l’assegurança corresponent.

16. L’organització es reserva el dret d’excloure de la Trail a aquells que la seva conducta
dificulti o interfereixi en el bon desenvolupament de la cursa.

17. Durant el recorregut l’organització posarà fotògrafs que faran fotos als corredors.
L’organització de la Trail l’ENXERINADA pot utilitzar aquestes fotos al llarg de l’any
per a fer promoció de la cursa a la pàgina web, xarxes socials, cartells



promocionals…). Els corredors/es que hagin autoritzat la utilització de la seva
imatge per part de l’AFA Pericot, renuncien als drets d’imatge.

18. El corredor manifesta que està informat i és conscient de la longitud, dificultat i
exigència física de la prova, i que disposa dels coneixements, experiència, material i
del nivell físic i psicològic necessari per superar possibles problemes relacionats
amb les exigències de la prova.

19. El fet d’inscriure’s a la Trail l’ENXERINADETA i MINIENXERINADA dóna entès el
reglament i acceptar-lo en la seva totalitat.


