3a Marxa Mascançà de Linyola (15 de maig de 2016)
Presentació
La 3a Marxa popular Mascança de Linyola és una caminada no competitiva que
organitza el Club Excursionista Linyola amb col·laboració de l’Ajuntament de Linyola
per al proper diumenge 15 de maig de 2016.
Aquesta marxa transcorrerà part del recorregut pel magnífic entorn natural de l’Estany
d’Ivars i Vila-Sana i també entre mig de les vinyes del Castell del Remei podent gaudir
d’uns hàbits de vida saludables com és caminar i alhora de la natura.

Participants
La marxa és oberta a tothom que hagi fet la inscripció i limitades a 400 participants.

Recorreguts
Hi ha dos recorreguts que fins a Vallverd serà exactament el mateix i a partir d’aquí es
separen les dues distàncies.
Curta (15 km) Linyola – Estany d’Ivars i Vila-Sana – Vallverd – Linyola.
Ruta penjada a Wikiloc: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12689280
Llarga (23 km) Linyola – Estany d’Ivars i Vila-Sana – Vallverd – Castell del Remei
– Granja Sant Vicent Ferrer - Linyola.
Ruta penjada a Wikiloc: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12690080
Escolliu la que millor s’escaigui a les vostres condicions sabent que cap dels dos
recorreguts presenta cap dificultat destacable.
El recorregut estarà degudament senyalitzat a excepció del tram de l’Estany. A més hi
haurà personal de l’organització movent-se en BTT pels diferents trams.
És important de cara al control d’arribada i posterior publicació del temps realitzat que
respecteu la ruta a la qual us heu inscrit.

Horaris
L’horari de sortida serà a les 08:30 hores del diumenge 15 de maig des de la Plaça de
l’Església.
Des de les 07:30 hores ja podreu recollir el vostre dorsal a la mateixa plaça.

Ja que no hi haurà control de xip és important que quan acabeu i arribeu novament a
la Plaça de l’Església caldrà comunicar-ho a la taula de control per saber que ja heu
acabat, quin ha estat el vostre temps i després publicar-ho.
El tancament de control d’arribada serà a les 14:00 hores si és que no arriba abans el
darrer participant.

Inscripcions.
Les inscripcions es podran fer on-line a la pàgina web d’Iter5 fins el dia 13 de maig.
(Inscripcions curses: http://www.iter5.cat/inscripcions/llistat_inscrits.php?id=821)
També es podran fer de forma presencial a Cal Formiguera els dimarts 03 i 10 de
maig de les 19:00 a les 21:00 hores.
Només es podran realitzar inscripcions el mateix dia si és que no s’han arribat al límit
de les 400 places.
El mateix dia de la marxa, sinó s'ha arribat al límit d'inscripcions, s'admetran 20
participants més i fins al màxim dels 400 participants.

Preus:
El preu de la inscripció anticipada serà de 7€ per participant i 5€ per als socis del
CELi.
El preu de la inscripció al mateix dia serà de 10€ per a tothom (soci o no soci).

Avituallaments
Tindrem 3 avituallaments durant el recorregut amb aliment sòlid i líquid.
Aquests avituallaments estaran a l’entrada de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana, a Vallverd
(on a més hi haurà entrepà per a tots els inscrits) i a la Granja Sant Vicent Ferrer.
Hi haurà entrepans per celíacs que caldrà notificar al moment de la inscripció.
A més també tindrem una taula amb líquids a l’arribar a la Plaça.

Obsequi
Tots els/les inscrits/tes se’ls hi donarà com a obsequi commemoratiu de la seva
participació a la Marxa un vas de plàstic que us servirà en els diferents avituallaments
i així també contribuirem a generar menys residus.
Aquest vas commemoratiu se us lliurarà en el moment de recollir el dorsal.

Deures dels participants
Durant el recorregut es respectarà en tot moment l'entorn natural.
L'organització declina tota responsabilitat davant d'accidents físics i/o materials que el
participant pugui sofrir o provocar, tot i que vetllarà per evitar-los.
Cada participant haurà d'assumir la responsabilitat dels seus actes.
Cal estar atents durant el recorregut atès que aquest romandrà obert a la circulació, a
excepció de l’Estany on està prohibit circular amb vehicles.
Només el fet d'inscriure's en la marxa implica l'acceptació d'aquest reglament.

Dret a la imatge
Els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització, i sense límit temporal, el
dret a reproduir la seva imatge en qualsevol tipus de reportatge o foto. Les dades de
cada participant seran incorporades a un fitxer del CELI creat amb finalitats
d’organització d’activitats esportives i/o de lleure i enviament d’informació. Els inscrits a
la prova apareixeran en un llistat que es farà públic. En omplir el formulari de la
inscripció entenem que us considereu suficientment informats d’aquest tractament i
que accepteu aquestes condicions. En qualsevol moment podeu exercir els vostres
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació, tot adreçant-vos a l’organització de la
prova a l’adreça electrònica: clubexcursionistalinyola@gmail.com

