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Reglament 

1. Organització de la prova:  

MiSPORTS   

Col·laboradors 

Ajuntament de Saldes 

7Sports 

 

2. Dades Generals 

Nom: Saldes Xtrail 2022 

Municipi de sortida i arribada: Saldes, Berguedà 

Data: 3 i 4 setembre 2022 

Dades dels recorregut: 

2.1. Saldes Xtrail - Dissabte 3 setembre 

- Marató: 42kms +/- 2600m. Hora sortida: 07:30h     

- Trail: 26kms +/- 1400m. Hora sortida: 08:30h 

- Short: 10kms +/- 680m. Hora sortida: 09:00h 

2.2. Serra d’Ensija - Diumenge 4 setembre 

 - Mitja marató: 21kms +/- 1550m. Hora sortida: 08:00h 

Es podrà participar en la prova combinada de dos dies d’acord amb les següents distàncies: 

2.3. Valls del Pedraforca Long 

Dissabte Marató: 42kms +/- 2600m + Diumenge Mitja marató: 21kms +/- 1550m 

Distància total: 63kms +/- 4150m 

2.4. Valls del Pedraforca Trail 

Dissabte Trail: 26kms +/- 1400m + Diumenge Mitja marató: 21kms +/- 1550m 

Distància total: 47kms +/- 2950m 
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3. Recollida de dorsals 

3.1. La recollida de dorsals s’efectuarà al Centre Cívic de Saldes (https://cutt.ly/6ZNQ9Ye):  

Divendres 2 setembre: De 18h a 21h 
Dissabte 3 setembre: A partir de les 6:30h 
Diumenge 4 setembre: A partir de les 7:00h (només distància Serra Ensija). 

3.2. Per recollir el dorsal serà imprescindible la identificació per part del participant, mitjançant 
un document identificatiu (DNI, carnet de conduir o passaport) i/o la targeta federativa en cas 
d'estar federat/ada. 
 
3.3. Per recollir el dorsal d'una tercera persona, caldrà mostrar una fotocòpia del DNI (en 
format paper o digital) i la targeta federativa en cas d'estar federat/ada.  

 

4. Devolucions 

En cas de suspensió o canvi de data a causa de la pandèmia o motius involucrats amb 
l’organització, s’estableixen els següents criteris per ordre d’aplicació:  

1. S’anunciarà una nova data. En cas de que es presenti la impossibilitat de participar en la 
nova data, el participant tindrà un període de 15 dies per reclamar la devolució del 80% de la 
inscripció (sense extres addicionals). Transcorreguts aquests 15 dies no es faran devolucions.  

2. En cas de suspensió per la Covid19, s’oferirà l’opció de canviar el seu dorsal per qualsevol de 
les altres proves organitzades per MiSports. En cas que el participant no vulgui optar al canvi, 
es podrà reclamar la devolució del 80% de la inscripció (sense extres addicionals). 

3. La inscripció NO és reemborsable en cas de cancel·lació o no presentació voluntària el dia de 
la cursa, a excepció de causa justificada per malaltia. Aquesta justificació s’atendrà sempre que 
vagi degudament acreditada amb un certificat signat degudament pel metge. 

S’estableixen els següents terminis i percentatges: 

DATA D’ANUL·LACIÓ %  DEVOLUCIÓ 

Fins a 30 dies abans de la prova 60% 

De 29 a 15 dies abans de la prova 40% 

De 14 a 8 dies abans de la prova 20% 

Menys de 8 dies abans de la prova 0 % 
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Qualsevol anul·lació s’ha de fer mitjançant correu electrònic a inscripcions@7sports.es 

La devolució es realitzarà a la mateixa targeta de crèdit/dèbit. 

Per a qualsevol de les altres causes d’anul·lació haurà d’estar degudament justificada 
mitjançant la documentació oficial que acrediti la concurrència. 

La cancel·lació d’una inscripció no permet beneficiar-se de prioritat d’inscripció en edicions 
posteriors ni manteniment de les tarifes vigents, podent-se aplicar un increment o reducció en 
cas de ser necessari. 

 

5. Condicions dels participants  

Qualsevol participant, tant de la Saldes Xtrail com de la Serra d’Ensija 2022 han de complir 
els següents requisits:  

5.1.  Edat: L’edat mínima per participar a la distància Marató 42kms és de 18 anys complerts 
abans de la prova. L’edat mínima per participar a la distància Trail 26kms és de 18 anys 
complerts abans de la prova. L’edat mínima per participar a la distància Short 10kms és 
de 14 anys complerts abans de la prova. 

En qualsevol cas, els menors d’edat han de portar una autorització signada pel pare, mare o 
tutor legal. 

5.2.  Conèixer i acceptar les condicions del present Reglament. 

5.3.  Els inscrits participen en l’esdeveniment voluntàriament i sota la seva responsabilitat. Per 
aquest motiu, l'entitat i l'empresa organitzadora, el municipi, els col·laboradors i treballadors, 
els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil. 
 
5.4.  El participant declara que participa de forma voluntària, sota la seva responsabilitat i 
complint les condicions físiques i de salut necessàries per participar en aquesta prova. 

 

6. Respecte pel Medi Natural  

6.1. Tant la Saldes Xtrail com la Serra d’Ensija transcorren per Espais Naturals i Parcs 
Naturals protegits com el Parc Natural del Cadí-Moixeró i la Serra d’Ensija, emmarcada 
dins el Pla Especial d’interès Natural. La cura i el respecte per la natura és cosa de tots i 
cadascú, tant personal d’organització com corredors i corredores. 

6.2. És d’estricte obligació conservar i preservar els ecosistemes i la seva biodiversitat, 
complint la normativa vigent de cada zona.  

6.3. Qualsevol abocament de deixalles, residus o restes de materials plàstics, de cartró o 
qualsevol altre tipus de material no biodegradable, incloses pells de fruites, a l’entorn 
natural, serà considerat falta greu i el participant serà desqualificat de la competició. 
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6.4. Els corredors/es no es desviaran de l’itinerari marcat (amb cintes) per no malmetre 
l’entorn. Aquest incompliment, serà considerat falta greu i el participant serà 
desqualificat de la competició. 

6.5. Els participants hauran de respectar els filats, portes i tota classe de tanca relacionada 
amb la seguretat del bestiar o finques privades.  

 

7. Categories i premis 

7.1.  Categories: 

- Absoluta: 3 primers classificats de la general (masculins i femenins) 
- Veterans (40-49 anys): 1r de la categoria (masculí i femení) 
- Màster 50 (50-59 anys): 1r de la categoria (masculí i femení) 
- Màster 60 (60+ anys): 1r de la categoria (masculí i femení) 
- Per la prova combinada Valls del Pedraforca, els premis seran per als 3 primers 

classificats de la general (masculins i femenins). No s’establiran categories. 

7.2. La recollida de premis es farà el mateix dia de la prova. En cas de que el premiat/da no es 
presenti a la cerimònia d’entrega de premis, el trofeu i/o obsequis es guardaran durant 15 dies 
a les oficines de l’Ajuntament de Saldes. En cap cas s’enviarà cap premi per correu postal o 
missatgeria. 

 

8. Drets dels participants 

La inscripció a la Saldes Xtrail 2022 inclou: 

- Dret a participar a la Saldes Xtrail 2022. 
- Bossa del corredor al finalitzar la cursa. 
- Samarreta oficial de la cursa. 
- Avituallaments durant el recorregut. Nombre depenent de la distància.  
- Avituallament final a l’arribada. 
- Servei de cronometratge. 
- Servei mèdic preventiu. 
- Servei de Fotografia. 

L’organització es reserva el dret de modificar les franges horàries i/o el recorregut inicial en cas 
que esdevinguin condicions adverses per la prova. En aquest cas, la inscripció no serà 
retornada. 

El reglament que haurà de complir tothom que participi a la cursa és establert per la FEEC 
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9. Normativa de competició 

La organització estableix les següents normes per als participants de la prova: 

9.1. Temps màxim per completar la cursa 

- Distància Short 10kms: 3h00 
- Distància Trail 26kms: 4h30 
- Distància Marató 42K: 8h30 
- Distància Serra d’Ensija 21k: 5h30 

9.2. Temps de tall durant el recorregut 

Trail 26kms 
El Collell (km 10) - 1h50' 
Gósol (km 14,5) - 2h30’ 
 
Marató 42kms 
Prats d’Aguiló (km 16,5) - 3h45' 
El Collell (km 24,5) - 5h30' 
Gósol (km 28,5) - 6h15' 

 
Serra d’Ensija 21kms 
El Portet (km 10) – 2h 

9.2.1. En cas de no complir qualsevol dels temps de tall durant el recorregut, el participant 
quedarà exclòs de la competició i se li convidarà a abandonar la prova. 

9.2.2. El participant haurà d’entregar el dorsal per així deixar constància en el punt en que hagi 
abandonat. 

9.2.3. El participant que quedi fora de competició haurà de tornar, sempre que sigui possible i 
no tingui una causa de força major (lesió o malestar físic), cap a l’arribada sota els seus propis 
mitjans.  

9.2.4. S’indicarà al participant la forma més fàcil d’arribar al punt final de cursa, o en cas 
d’haver-hi un accés proper en vehicle, la forma més ràpida de tornar a aquest.  

9.2.5. Si el participant decideix voler continuar el recorregut, serà sota la seva responsabilitat i 
totalment al marge de la organització de la prova, podent trobar punts en que s’hagi efectuat la 
retirada de la senyalització. 
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10 Material obligatori 

10.1. Marató 42kms 

- Manta tèrmica o de supervivència. 

- Telèfon mòbil amb bateria carregada, encès i no en mode avió. 

- Jaqueta paravent o impermeable* amb caputxa (com a mínim de 10.000 mm de 
columna d’aigua) i transpirable, de tipus Gore-Tex®, Membrain®, o similar. 

- Sistema d’hidratació amb capacitat mínima d’1l de líquid. 

- Reserva de menjar adequat al recorregut i al nombre i tipus d’avituallaments. 

10.2. Trail 26kms 

- Manta tèrmica o de supervivència. 

- Telèfon mòbil amb bateria carregada, encès i no en mode avió. 

- Jaqueta paravent o impermeable* amb caputxa (com a mínim de 10.000 mm de 
columna d’aigua) i transpirable, de tipus Gore-Tex®, Membrain®, o similar. 

- Sistema d’hidratació amb capacitat mínima d’1l de líquid. 

- Reserva de menjar adequat al recorregut i al nombre i tipus d’avituallaments. 

10.3. Short 10k 

- Telèfon mòbil amb bateria carregada, encès i no en mode avió. 

- Sistema d’hidratació amb capacitat mínima d’1l de líquid. 

- Reserva de menjar adequat al recorregut i al nombre i tipus d’avituallaments. 

10.4. Serra d’Ensija 21kms  

- Manta tèrmica o de supervivència. 

- Telèfon mòbil amb bateria carregada, encès i no en mode avió. 

- Jaqueta paravent o impermeable* amb caputxa (com a mínim de 10.000 mm de 
columna d’aigua) i transpirable, de tipus Gore-Tex®, Membrain®, o similar. 

- Sistema d’hidratació amb capacitat mínima d’1l de líquid. 

- Reserva de menjar adequat al recorregut i al nombre i tipus d’avituallaments. 

* La jaqueta paravent o impermeable amb caputxa es podrà demanar depenent de les 
condicions meteorològiques del dia de la cursa, podent ser necessària una peça o altra.  
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DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT 

Com a participant de la Saldes Xtrail 2022 declaro que: 

1. Tinc coneixement i accepto íntegrament totes les condicions sobre el reglament d’aquesta 
prova. 
 

2. Que em trobo en condicions físiques adequades i suficientment entrenat per a participar 
voluntàriament en aquesta prova. 

 
3. Que no pateixo malaltia, discapacitat física o lesió que pugui agreujar-se i/o perjudicar 

greument la meva salut pel fet de participar en aquesta prova. 
 

4. En el cas de patir qualsevol tipus de lesió, discapacitat física o qualsevol altre tipus de 
circumstància que pogués agreujar-se i/o perjudicar la meva salut durant la prova, ho 
posaré en coneixement de l’Organització de l’esdeveniment, acceptant les decisions que 
s’adoptin al respecte pels responsables de la prova. 

 
5. Assumeixo els perills i riscos derivats de la meva participació en aquesta activitat esportiva, 

tals com: les condicions climàtiques (vent, temperatura externa, pluja) així com qualsevol 
tipus de col·lisió amb objectes, persones i/o animals que es produeixin durant l’activitat. 

 
6. Accepto les decisions preses per qualsevol responsable de la cursa, director tècnic i staff 

tècnic de l’Organització Saldes Xtrail 2022, que puguin afectar a la meva capacitat per a 
completar amb seguretat i sense cap risc la finalització de la prova. 

 
7. Un cop la inscripció sigui acceptada, la quota d’inscripció no es reemborsarà. La quota 

d’inscripció només serà reemborsada -en la part que sigui possible- si la prova queda 
anul·lada per part de l’organització. 

 
8. Cedeixo les meves dades pel tractament propi de la prova, i em dono per assabentat i 

consento que el meu nom i cognoms apareguin en la publicació de la classificació i el llistat 
d’inscrits. 

 
9. La forma de pagament es farà mitjançant targetes de crèdit o dèbit Visa o Mastercard, o en 

efectiu en cas de inscripcions presencials, segons s’indica a la pàgina web. 
 

10. Autoritzo a l’organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, filmació, gravació o 
qualsevol altre tipus d’arxiu digital de la meva participació en aquest esdeveniment, sense 
dret a contraprestació econòmica. 
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11. Tots els corredors han de saber que estan en perfectes condicions físiques per poder 
afrontar una cursa de muntanya amb les premisses de distància, desnivell i capacitat per 
superar els temps de tall de la distància. 
 

12. Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control més 
proper del lloc on es produeixi la retirada i entregar el xip, en cas que no sigui de propietat. 
 

13. L’organització es reserva el dret a exigir a qualsevol corredor/a abandonar la prova, si així 
ho considerés. Comportament incívic cap a d’altres participants, falta de respecte davant de 
qualsevol situació produïda o la falta de condició física per continuar la prova són algunes 
de les causes justificades per a l’expulsió d’un participant de la prova. 
 

14. L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color viu i controlat en els canvis de 
sentit per personal de l’organització. 
 

15. El recorregut és obert al trànsit i cal recordar que no tenim preferència com a corredors i 
per tant s’haurà de tenir especial atenció en els trams urbans i de pista forestal al estar 
oberts al trànsit i respectar el codi de circulació. Tot i encara tinguem controls per part de la 
organització, serà necessària doncs una especial atenció per part del corredor/a en aquests 
trams. 
 

16. Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es 
desenvolupa la cursa podrà ser desqualificat per l’organització. 
 

17. S’haurà de portar el dorsal en un lloc ben visible, amb el risc per qui no ho faci, de quedar 
fora de la classificació. 
 

18. La recollida del dorsal es realitza prèvia presentació del comprovant de pagament i el 
corresponent DNI. En cas de voler recollir el dorsal d’un altre participant, és imprescindible 
portar una autorització degudament signada. 
 

19. L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors. 
 

20. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament i el seu compliment 
obligatori. 

 

 


