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Benvinguts a la desena edició de la MARRANA SKYRACE!

Estàs llegint la guia del corredor de la Marrana Skyrace en la qual es facilita la
informació necessària per tal de participar a un dels dos itineraris oferts.
Si us plau, llegeix detingudament la informació present en el document ja que
conté informació imprescindible per a la teva cursa.
Per qualsevol pregunta no dubtis en escriure’ns a cursalamarrana@madteam.cat.

CONSULTA EL TEU DORSAL A LA WEB O EL MATEIX DIA

Un cop feta la teva inscripció has d’haver rebut un correu amb el número de
dorsal, També el podràs consultar a la web:
www.dsport.cat > A traves de Marrana Skyrace > Llistat d’inscrits.
Pren nota del número de dorsal que et correspon per tal de facilitar la seva
recollida. El dia de la cursa també disposareu dels llistats amb nom i dorsals
penjats als plafons del Village.

RECOLLIDA DE DORSAL

Dissabte 27 d’agost: plaça Verda de Setcases de 17:00 a les 19:00 hores.
Diumenge 28 d'agost: Village de Vallter 2000 de 7:30 a 8:45 hores per ambdós
recorreguts.
QUÈ ES NECESSITA PER RETIRAR EL DORSAL?

És obligatori presentar el DNI i llicència federativa, en el cas d’estar federat.
Pots retirar el dorsal d’un altre corredor sempre que presentis el seu DNI i/o
llicència federativa.
Els menors d’edat han de presentar signada l’autorització paterna. Us podeu
descarregar l’autorització a través de la web.

HORARIS I TANCAMENT

08:45 Obertura parc tancat VOLTA DEL GEGANT 23km
09:00 Sortida VOLTA DEL GEGANT 23 km
09:15 Obertura parc tancat CIRC DE MORENS 11 km
09:30 Sortida CIRC DE MORENS 11 km
10:50 Arribada CIRC DE MORENS 11 km
11:40 Arribada VOLTA DEL GEGANT 21 km
12:30 Lliurament de premis a mesura que es completin els podis.
15:30 Tancament control arribada.

CONTROL DE PAS

El temps màxim per a l’opció LA VOLTA DEL GEGANT 23 km serà de 6 hores i
30 minuts. S’estableixen els temps de tall següents:
Coll de la Marrana pas 1: 2:30 hores
Coll de Trespics : 4:00 hores
Coll de la Marrana pas 2: 5:30 hores

El temps màxim per a l’opció CIRC DE MORENS 11 km serà de 4 hores.
S’estableixen els temps de tall següents:
Coll de la Marrana pas 1: 2:30 hores

Els corredors que no assoleixin els controls de pas en les hores indicades, no
podran ser finishers de la Marrana Skyrace.

ZONA ABANDONAMENT
1.Coll de la Marrana 6,4Km.

En aquest punt les corredores i corredors que abandonin podran baixar
directament pel Coll de la Marrana cap a l’arribada sense haver de pujar a Gra
de Fajol o seguir per la Vall de Freser en cas de córrer la Volta del Gegant.
Caldrà que ho comuniquin a Punt de Control i un cop anotat per part de la
Direcció de Cursa podran abandonar la Cursa.
2.Coll de Trespics 13,6Km.

En aquest punt la organització només extraurà en vehicle a les corredores o
corredors en cas de lesió greu o extenuació extrema. En cas de cansament les
corredores i corredors hauran d’arribar pel seu propi peu a l’arribada.
3.Coma d’Orri 18,8Km.

En aquest punt les corredores i corredors que abandonin podran anar
directament al Coll de la Marrana sense haver de pujar a Gra de Fajol. Caldrà
que ho comuniquin al Punt de Control i un cop anotat per part de la Direcció
de Cursa podran abandonar la Cursa.

SERVEIS INCLOSOS A LA INSCRIPCIÓ

El participant de la novena edició de la Marrana Skyrace pot gaudir dels
següents serveis:
AVITUALLAMENTS
Volta del Gegant 23K

Avituallament 1 · Coll de Trespics km 13,6
Aigua i sotònic. Banana, síndria, taronja, dàtils i codony
Avituallament 2 · Final arribada Vallter 2000 km 23
Entrepà i beguda
Circ de Morens 11K

Avituallament Final arribada Vallter 2000 km 11
Entrepà i beguda
*En aquest Circuït no hi ha avituallament al Coll de la Marrana, només a
l'arribada.
LAVABOS
Els lavabos es troben a les mateixes instal·lacions de l’estació d’esquí de Vallter
2000. Darrera la zona d'entrega de dorsals.
ATENCIÓ MÈDICA
El punts de control i assistència d'emergència estan situats als següents punts:
GUARDARROBA
Hi ha Guixeta Box (2€) al costat dels lavabos. És d'autoservei de l'estació
d'esquí.
ELS PUNTS D'ATENCIÓ SÓN 3:

- Coll de la Geganta (Km 3)
- Coll de la Marrana (Km 6,4) (Km 20,2)
- Coll de Trespics (Km 13,5)

Aquests tres punts tenen enllaç de ràdio o telèfon amb Direcció de Cursa.
Els punts de control i assistència tenen per objecte proporcionar ajuda a
qualsevol persona en perill a través dels mitjans de l'organització o contractats
per aquesta. Si un participant té problemes o lesions greus cal trucar a Direcció
de Cursa (+34 633 570 852) o al 112 i demanar un altre participant que avisi al
punt de control i assistència més proper. Mai s’ha d’abandonar a un participant
ferit.
APARCAMENT

Els participants poden aparcar a qualsevol zona de l’aparcament de Vallter
2000, menys en les zones vallades i senyalitzades per a l’entrada i la sortida de
l’organització i assistència mèdica.
COM ARRIBAR A VALLTER 2000

L’estació de Vallter 2000 es troba a la zona més oriental del Pirineu (Girona), a
la comarca del Ripollès. Les seves coordenades són:
GPS: 42º 25' 36.8" N i 2º 15' 54.7"

A Vallter 2000 es pot accedir per carretera des de les quatre capitals de
comarca: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, pel Túnel del Cadí i la Collada
de Toses.

VALLTER 2000
LA SEU D'URGELL

REGLAMENT

Cada participant es compromet a:
Haver llegit i entès el reglament de la cursa LA MARRANA SKYRACE 2022
El trobareu al web de la cursa www.cursalamarrana.cat
Entendre i acceptar les condicions de participació que figuren en el
reglament.
Es compromet a respectar el reglament en tots els seus punts.
Es declara informat de totes les contra-indicacions mèdiques que la cursa
pot genera i descarrego a la organització de qualsevol problema que
pugui sorgir durant la prova.
MATERIAL OBLIGATORI

El material obligatori pel corredor que realitza Volta del Gegant 23K consta de:
Telèfon mòbil, paravent, manta tèrmica, dos bidons de 0,5L plens o un
bidó de 1L ple com a mínim.
Els corredors que participin a l'itinerari Circ de Morens 11K han de dur
obligatòriament:
Paravent, bidó 0,5L ple com a mínim i es recomana en aquest cas, també
dur un telèfon mòbil.
L’organització podrà demanar, si així ho creu necessari,material obligatori
extra depenent de la previsió meteorològica que ofereixi meteomuntanya.cat
pel dia de la cursa com ara malles, impermeable , guants i gorra d’abric. Es
concretarà amb un dia d'antelació a través de correu electrònic.
També dur crema solar i ulleres de sol degut a que la cursa transcórrer per
damunt els 2000 m d'altitud. Recordeu que es tracta d'un entorn d'alta
muntanya.
Es realitzarà control de material a la sortida i ’arribada de la cursa. Els
corredors i corredores que no portin el material obligatori seran
desqualificats, prenent possessió del dorsal i no comptabilitzant el temps
efectuat si decideixen realitzar la cursa. Recordar que en aquest cas
l’organització no es farà càrrec de cap d’aquests participants un cop se’ls
hagi desqualificat.

DEXEU-VOS PORTAR PER LA IMMENSITAT DE LA NATURA,

RESPIREU L’AIRE PUR DEL PIRINEU ORIENTAL,

MAREVELLEU-VOS PER AQUESTS INSTANTS ÚNICS,

ES VIUEN UN DIA I ES RECORDEN PER SEMPRE!

MOLTA SORT A TOTS!
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