
REGLAMENT DEL TRAIL L’ENXERINADA 2023

1. Les places estan limitades a 200 corredors pel total de les dues curses, per ordre
d’inscripció. Les inscripcions s’obriran el dia 10/01/2023 i es tancaran el
22/04/2023. Si en aquesta data no s’haguessin venut totes les places, es podran
obtenir el mateix dia de la cursa 22/04/2023 a partir de les 7:00 del matí, i a partir
de 200 inscripcions no s’assegura bossa però sí dret a córrer.

2. Les inscripcions es realitzaran per Internet a través del web inscripcions.cat per
ordre d’inscripció.

3. La inscripció no quedarà formalitzada en ferm fins que no s’hagi efectuat el
pagament.

4. L’assegurança d’accidents és obligatòria per a tots els corredors. Els corredors
federats que disposin d’assegurança i ho acreditin amb el número de carnet
corresponent si s’inscriuen telemàticament, o ensenyant el carnet el dia de la cursa,
se’ls descomptarà el preu de l’assegurança en la inscripció. La llicència federativa ha
de ser vàlida per a la modalitat de curses per muntanya. No serà vàlida cap llicència
que no hagi estat emesa per alguna de les federacions territorials reconegudes per
la FEDME o FEEC en les seves modalitats C i D.

5. En cap de les dues curses no hi ha material obligatori. Tot i així, el vent i la pluja
poden fer necessari portar gorra o buff, guants, paravent i/o impermeable. En
funció de les condicions meteorològiques previstes pel dia de la prova, es
comunicarà via mail, el dia abans, la recomanació de portar o no algun material.

6. Els preus de la inscripció són els següents:

o 15€ per a les persones federades, per els dos recorreguts.

o 17€ per a les persones no federades, per els dos recorreguts.

7. 1 euro de cada inscripció es donarà a l’Associació Mot-te en bici, una organització
que actua a la ciutat de Girona amb la missió d’aconseguir canviar actituds i hàbits
per tal de protegir el medi ambient i potenciar una mobilitat més sostenible.

8. L’organització no retornarà l’import de la inscripció a qui no pugui venir.

9. El dorsal es podrà recollir el dia 22 d’abril al pati de l’Escola Pericot a partir de les
7:00 del matí. És obligatori presentar el DNI o document oficial amb fotografia per
retirar-lo.

10. Cal dur sempre el dorsal visiblement.

11. A les 8:00h es farà el briefing de la cursa, on es donaran els detalls del recorregut i
les indicacions d’última hora.

12. La sortida es donarà de forma conjunta per als dos recorreguts, a les 8:23h del matí
del dia 22 d’abril del 2023, de l’Escola Pericot.

13. El recorregut estarà senyalitzat amb cintes de plàstic, banderoles i fletxes.
Comptarà amb l’assistència de controls en els punts conflictius. Serà obligatori



seguir l’itinerari marcat, així com passar pels controls de pas establerts. El corredor
que faci drecera o retalli l’itinerari marcat serà desqualificat.

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

15. Els temps límits seran els següents:

Temps límit de 3 hores pel Trail l’Enxerinada d’11 quilòmetres.

Temps límit de 5 hores pel Trail l’Enxerinada de 21 quilòmetres.

16. El recorregut per pista estarà oberta al trànsit dels veïns de la zona, per tant,
s’haurà d’anar amb compte en aquests punts tot i que es comptarà amb
senyalització que informi els conductors de la celebració de la cursa.

17. No es permet córrer amb animals.

18. Els premis es donaran de la següent manera:

o Trail l’Enxerinada 11km.

▪ Podis de la classificació general, femení i masculí.

▪ A les primeres dones i als primers homes màster-40 i màster-50

(nascuts anteriorment al 1982 i 1972 respectivament, amb aquests
anys inclosos). 

o Trail l’Enxerinada 21km.

▪ Podis de la classificació general, femení i masculí.

▪ A les primeres dones i als primers homes màster-40 i màster-50

(nascuts anteriorment al 1982 i 1972 respectivament, amb aquests
anys inclosos). 

19. La Trail l’Enxerinada és oberta a persones a partir de 16 anys en els seus dos
recorreguts d’11 i 21 quilòmetres. En tots els casos, els menors de 18 anys sempre
hauran de presentar degudament omplert el document d’autorització de la mare, el
paro o un tutor.

20. 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.

21. Tots els participants tenen l’obligació d’assistir a un altre corredor/a en cas
d’observar un accident i/o comunicar-ho al control més proper. En cas de no fer-ho
seran desqualificats.

22. Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al
control més proper al lloc de la retirada, dirigint-se al control pels seus propis
mitjans, excepte en el cas de lesió o accident. A partir d’aquest moment, el
participant quedarà fora de la cursa i assumirà qualsevol responsabilitat derivada
de la seva retirada.



23. Llençar deixalles, fora dels llocs designats a cada avituallament o en qualsevol punt
del recorregut, serà motiu de desqualificació.

24. 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.

25. Un equip escombra de l’organització farà els recorreguts de les curses Trail
l’Enxerinada d’11 i de 22 quilòmetres.

26. Les condicions meteorològiques no suposaran la suspensió de la prova. Si les
inclemències del temps fossin adverses es pot realitzar un recorregut alternatiu
degudament senyalitzat.

27. 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 renuncien als drets d’imatge.

28. Aquest reglament podrà ser modificat per l’organització, sempre que ho cregui
necessari.

29. 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.

30. El fet d’inscriure’s a la Trail l’Enxerinada dona entès el reglament i acceptar-lo en la
seva totalitat.

 


