
PROGRAMA

Diumenge 24 de maig de 2015.

9h00  Obertura del centre de competició i inscripcions d’última hora.   

10h00  Inici de les sortides (a la carta amb base “start”).   

13h00  Tancament de l’arribada i retirada de controls.   

13h15  Entrega de premis.  

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es faran via WEB i amb pagament ONLINE a través de PayPal  i RedSYS. Passat

el 15 de maig us haureu d’inscriure al centre de competició amb el recàrrec corresponent. NO

ES GARANTEIX MAPA PER ELS INSCRITS AL MATEIX DIA DE LA CURSA. 

 

Circuit Abans del 15 de Maig Passat el 15 de Maig 

C1 6€ 9€ 

C2 6€ 9€ 

C3 3€ 5€ 

Assegurança Temporal 3€ 

CENTRE DE COMPETICIÓ 

· El centre de competició estarà situat al la urbanització de Vallclara. 

· NO HI HA QUASI APARCAMENT, s’haurà d’aparcar al costat de la carretera d’accés.  Es prega

que ompliu al màxim els cotxes. 

 

MAPA I TERRENY 

Mapa  nou  cartografiat  per  JORDI  BRUGUERA.  D’entorn  boscós  tot  ell,  sense  conreus  i

pràcticament tot de bosc blanc. 

CATEGORIES

Categoria C1: exclusiva per federats i nivell alt.

Categoria C2: Nivell mitjà.

Categoria C3: Nivell fàcil. Iniciació adult.

Circuit Distància Desnivell Controls Escala

C1 6,8 km 275 m 22 1/10000

C2 5,6 km 205 m 20 1/10000

C3 4 km 100 m 15 1/7500

ATENCIÓ: No hi haurà iniciació nens. El nivell fàcil pot equivaldre a un H21B de

copa catalana. 



NOTES DEL CARTÒGRAF: 

El terreny esta situat al municipi de Vilanova de Sau, en concret al nucli rural de Vall Clara, la

cursa transcorre entre 1000m i 1200m d'altitud. La zona presenta unes característiques poc

habituals, podem trobar boscos d'avet, faig i castanyer, tots ells força nets però a la primavera

poden  presentar  sotabosc  puntualment,  hi  ha  abundant  presència  de  branquillons  que

dificulten la cursa en alguns punts, el terreny és tou i es pot fer servir sabates de claus sense

por.

El relleu és poc marcat i presenta grans extensions amb desnivells suaus. Hi ha abundància

d'elements rocosos i tallats, en llocs on n'hi ha molts nomes apareixen els més significatius. A

causa dels últims temporals han caigut alguns arbres, aquests no estan tots representats. Hi ha

una rica xarxa de camins però molts estan en desús i estan coberts de molta pinassa i gairebé

no  es  veuen,  per  això  només  s'ha  representat  els  principals.  Esperem  que  pugueu  gaudir

d'aquest entorn únic i pugueu descobrir un dels indrets més desconeguts i espectaculars de les

Guilleries. 

  

 



ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS 

·  En cas d’abandonament d’algun corredor s’ha de passar obligatòriament per l’arribada, al

centre de competició, perquè l’organització en tingui constància.

· Com a avituallament només hi haurà aigua. 

· Es disposarà d’ambulància.

· NO HI HAURÀ LABAVOS.

· A la urbanització de la Vallclara hi viu gent, sigueu respectuosos.

· Aconsellem dur una equipació adequada per fer esport i moure's per la natura.  

 

ACCÉS

· Al Coll de Revell cal agafar la GIV-5411 el direcció a Sant Hilari.  Abans d’arribar-hi cal desviar-

se per la GI-551 en direcció a Sant Sadurní d’Osormort. A 5 minuts hi ha un trencant a la dreta

que  pujar  cap  a  Vallclara  (Es  el  que  porta  a  les  cabanes  als  arbres).   El  trencant  estarà

senyalitzat.  Seguir la carretera no asfaltada fins a Vallclara.

· Venir amb 4x4 us resultarà més còmode, tot i que amb turisme també s’hi arriba. 

FOTOGRAFIES








