
Reglament de la I Arrels Trail. 

1) El Club Atletisme Canovelles organitza la 1a ARRELS TRAIL el proper dissabte 3 de juliol de 2021, amb 
el suport de l’Ajuntament de Canovelles, la Federació Catalana d’Atletisme i el Consell Esportiu del 
Vallès Oriental (CEVO). La sortida de la cursa es donarà a les 18’30 h de la tarda.  

2) També el mateix dia, s’organitzaran una CAMINADA POPULAR i la CHIKIARRELS (trail pels més petits) 
amb sortida a les 18 h i les 18’10 h, respectivament.  

3) Hi podran participar totes aquelles persones que respectin aquest reglament i que facin la inscripció en 
els plaços previstos (abans del dijous 1 de juliol a les 24 h). L’organització es reserva el dret de fer més 
inscripcions el dia de la cursa/marxa.  

4) Per a qualsevol dubte que pugui sorgir, us deixem el nostre correu electrònic 
clubatletismecanovelles99@gmail.com 

5) Aspectes organitzatius que tenen a veure amb la Covid-19 s’explicaran en els dies previs a la 
cursa/marxa i es recordarà per megafonia el mateix dia. El protocol de mesures s’haurà d’acceptar en 
tot moment i si els participants no el compleixen, l’organització els podrà desqualificar.  

6) La sortida i l’arribada seran a la zona esportiva de Can Duran.  
7) Recorregut: la distància de la cursa serà d’aproximadament 10 Km, mesurats per l’organització. El 

recorregut estarà marcat amb cinta i fletxes al terra i hi haurà col.laboradors de l’organització en molts 
punts de la cursa. Hi haurà un control de pas a la meitat del recorregut (a l’edifici medieval de la Domus 
d’Olivet). Pel que fa a la marxa, la distància serà d’uns 8 Km i la Chikitrail tindrà uns 3 Km de recorregut 
aproximat. 

8) Inscripcions: Es faran totes les inscripcions per internet a través de la pàgina web www.arrelstrail.com . 
Els preus són aquests: 12 euros (Arrels Trail), 8 euros (Marxa popular) i 6 euros (Chikiarrels). 

9) S’establiran dues categories a l’Arrels Trail: absoluta masculina i absoluta femenina així com una 
categoria especial per parelles: categoria DUO (formada per parelles mixtes que hauran de sortir i 
arribar alhora). A la Chikiarrels s’establiran 4 categories (“els grans”, de 2005 a 2008, i “els petits”, 2009 
i posteriors), masculina i femenina.  

10) Classificacions: Tan bon punt sigui possible, es penjaran les classificacions de la cursa a les webs del 
club www.clubatletismecanovelles.com i a la de la cursa www.arrelstrail.com 

11) Trofeus: Tindran trofeu els 5 primers de la general masculina i femenina així com les 3 primeres 
parelles classificades en la categoria DUO de l’Arrels Trail. La Marxa no es competitiva. A la Chikiarrels 
rebran premi els 5 primers de cada categoria.  

12) Dorsals: S’assignarà un dorsal a cada participant, que s’haurà de portar al pit de manera que quedi ben 
visible. Queda prohibit córrer sense dorsal. A la marxa, els participants portaran una PULSERA. 

13) Serveis: hi haurà servei de control del temps, guarda-roba (amb el número de dorsal), ambulància i WC. 
14) Sorteig de regals. Es farà un sorteig previ de material esportiu i l’atleta podrà consultar si ha estat 

premiat un cop hagi arribat a meta.  
15) La participació a la cursa està sota responsabilitat i propi risc dels participants, on recau la decisió de 

participar-hi i eximeixen l’organitzador de les reclamacions o demandes de danys o malalties que 
puguin esdevenir posteriorment. Tanmateix, els participants manifesten trobar-se en un bon estat de 
salut i no patir cap símptoma compabible amb la malaltia del Covid-19.  

16) Llei de protecció de dades: els participants permeten explícitament que el seu nom i cognoms siguin 
publicats a la llista de la classificació. 

17) Drets d’imatge: el fet d’inscriure’s autoritza a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges 
realitzades durant la cursa/marxa  als participants.  

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

19) El fet d’inscriure’s a la prova representa la total acceptació i respecte d’aquest reglament. 
 

Juana Mari Alonso. Presidenta del Club Atletisme Canovelles 
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