
Ii DOMUS TRAIL 
La trail de Canovelles (22-10-2017) 

 
RECORREGUT DE 17 KM (Sortida a les 9’10 h davant de l’Ajuntament) 

Preu de la inscripció: 8 euros (límit 200 participants) 

Entrepà de botifarra I beguda per a tots els participants. Gran sorteig de Regals. 

PREMIS PELS 5 PRIMERS DE LA GENERAL MASCULINS I FEMENINS. 

20a MARXA DE CANOVELLES  
La clàssica marxa de canovelles (22-10-2017) 

   
2 RECORREGUTS DE 8,5 I 13,5 KM (Sortida a les 9 h davant de l’Ajuntament) 

Preu de la inscripció: 5 euros (límit: 700 inscrits) 

 Entrepà de botifarra I beguda per a tots els participants.  

SORTEIG DE REGALS 

TRAIL INFANTIL DE CANOVELLES (21-10-2017) 

3 RECORREGUTS SEGONS L’EDAT (600 m, 1500 m, 2500 m i 3500 m). 

Inscripció anticipada GRATIS (el mateix dia 2 euros) 

Per als atletes nascuts l’any 2000 i posteriors. 

Refrigeri per a tots els participants. 

PREMIS PELS 3 PRIMERS DE CADA CATEGORIA 

 

INSCRIPCIONS: OFICINA DEL SAE CANOVELLES (Can Palots), L’AIRE ESPORTS, RUNNING LES FRANQUESES; 

INSCRIPCIONS PER INTERNET: www.gotzam.com/domus 
 



Reglament. 

1) El Club Atletisme Canovelles organitza la 20ª Marxa de Canovelles i la 2ª Domus Trail el proper 
diumenge 22 d’octubre, amb sortida des de l’Ajuntament (9 h la Marxa i 9’10 h la Domus Trail). 
També organitzarà la 2ª Trail Infantil el dissabte 21 d’octubre a partir de les 17 h a dins del Bosc de 
Ca la Tona. 

2) Totes 3 activitats estan  obertes a tothom que accepti i respecti tant les distàncies com aquest 
reglament.  

3) La distància de la Domus Trail serà de 17 Km (mesurats per l’organització). La marxa tindrà dos 
recorreguts (un de 8,5 Km i un  altre de 13,5 Km). La trail infantil tindrà diferents recorreguts 
depenent de l’edat. 

4) El preu de la inscripció es de 8 euros (Domus Trail), 5 euros (Marxa) i la Trail infantil serà GRATUÏTA  
Només es faran 200 inscripcions a la Domus Trail i 700 a la Marxa (l’organització es reserva el dret 
d’ampliar-ne el nombre d’inscripcions si ho creu convenient). Les inscripcions de la trail infantil que 
es facin el mateix dia tindran un preu de 2 euros. 

5) Les inscripcions es podran fer per internet, a través de la pàgina www.gotzam.com/domus , a 
l’oficina del SAE Canovelles (Can Palots) els dilluns, i els dimecres de 17 a 19 h i a les botigues 
Running Les Franqueses i L’Aire Esports de Granollers  fins el 20 d'Octubre de 2017. 

6) Al fer la inscripció presencial de la Domus Trail i de la Trail infantil, es rebrà el dorsal. Al fer la 
inscripció online, es rebrà un rebut i el dorsal s'entregarà el mateix dia de la cursa fins a 15' abans 
de la sortida. A la marxa tots els inscrits hauran de portar el comprovant el mateix dia i canviar-lo 
per UNA POLSERA (Novetat!), que tindrà el número del sorteig i que servirà per agafar l’entrepà i la 
beguda. 

7) Tots els participants rebran: un entrepà de botifarra i un refresc i entraran en el sorteig de material 
Esportiu. 

8) Categories: A la Cursa Domus Trail hi haurà una classificació masculina i una altra de femenina. A la 
marxa no s’establiran classificacions. 

9) Trofeus: A la Domus Trail tindran trofeu els 5 primers de la general masculina i femenina, mentre 
que a la Trail Infantil rebran premis els 3 primers de cada categoria. 

10) El dorsal haurà de ser ben visible i queda prohibit córrer sense dorsal. A la marxa caldrà portar la 
polsera ben visible, per tal de poder gaudir dels avituallaments (aigua, fruita, xocolata, fruits secs) 
així com de l’entrepà i el refresc un cop arribats a meta. 

11) L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els corredors es puguin causar a ells 
mateixos o derivar d’ells a tercers. 

Juana Mari Alonso. Presidenta del Club Atletisme Canovelles 

            
 

    
 

        
 

       


