
REGLAMENT RUTA DELS MASOS 2020 
 

A.  La Ruta dels Masos es celebrarà diumenge 17 de Maig de 2020. La sortida serà 
al Poliesportiu de Vilabella, hora de sortida cursa de 15km  9:15, sortida cursa i 
caminada de 8km 9:45.  
 

B. La web de la cursa és https://rutadelsmasos.com/ 
 

C. La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes. No hi ha mínim d’edat per 
a la cursa de 8km, i 15 anys per a la cursa de 15km. Els participants de 15 a 17 
anys en el moment de recollir el dorsal han de lliurar una autorització signada 
pel pare, la mare o el tutor legal. 
 

D. El recorregut està degudament senyalitzat i marcat. Els punts d'avituallament 
són: 

Ruta dels Masos 8K ( Trail i Caminada ) 
 

Km 4 - Sòlid i Líquid 
Arribada - Complet 

 
Trail Set Ponts 15K 

 
Km 6  - Sòlid i Líquid. 
Km 11  - Sòlid i Líquid. 
Arribada  - Complet 

 
E. El tancament de la prova es produirà a les 12:30  

 
F. És obligatori l’ús de xip que està inclòs en el dorsal 

 
G. La inscripció te un cost de 6€ per a la distancia de 8km, i de 12€ per a la 

distancia de 15km. En cas de no participar no es retornarà l’import de la 
mateixa, si és per causes no imputables a l’organització.  
 

H. Les inscripcions es tancaran quan s’arribi als 400 inscrits.  
 

I. Els inscrits després del dia 3 de Maig l’organització NO garanteix la bossa 
del corredor. 

 
J. En el supòsit de no arribar a la xifra de participació màxima estimada, 

l’organització es reserva el dret de prorrogar el termini d’inscripció. Si es 
produeix aquest supòsit, l’organització podrà modificar el preu de la inscripció a 
l’alça. 

K. L'organització pot modificar el recorregut, per causes alienes o de força major 
sense modificar la distància de la prova. 
 

 

https://rutadelsmasos.com/


L. Els únics vehicles que poden seguir la prova són els autoritzats expressament per 
l’organització. 
 

M. El dorsal i el xip s’han de recollir els dies i en els horaris que estableixi 
l’organització. Més informació a la web https://rutadelsmasos.com/ 
 

N.  El fet de no retirar el dorsal, samarreta i la bossa del corredor els dies establerts 
significa que el participant renuncia a prendre part a la prova.  
 

O. És obligatori participar amb el dorsal a la cursa. 
 

P. És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de manera 
visible. 
 

Q. A l’hora de recollir el dorsal s’entregarà una cinta per al canell que serà 
necessària per a poder accedir als avituallaments i a l’entrepà de fi de cursa. 
 

R. Es posa a disposició dels participants, un servei de guarda-roba. L’organització 
no es fa responsable dels objectes que puguin dipositar-hi els 
participants. Imprescindible portar-los en una bossa. 
 

S. Es premiaran els tres primers classificats absoluts masculins, femenins i de cada 
categoria,  a més del primer i primera classificat local: 
 

Sènior: entre 16 i 40 anys 
Veterà: entre 41 i 50 anys 
Màster: més de 51 anys 

 
T. Es tindrà en compte l’edat del mateix dia de la cursa. 

 
U. Pels primers locals es tindrà en compte la localitat que consta a la inscripción. 

 
V. L’equip amb més participants en el conjunt de les proves rebrà un obsequi. 

 
W. Les categories són excloents, és a dir, una mateixa persona no es pot premiar en 

dues categories. 
 

X. El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament.  
 

Y. Les persones participants permeten, explícitament, que el seu nom, cognom, 
sexe i any de naixement es publiquin a les llistes d’inscrits, així com a la de 
resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta 
 

Z. La participació a l’esdeveniment es fa sota la responsabilitat i el propi risc dels 
participants a la cursa. L’organització s'eximeix de tota responsabilitat pels 
danys que els participants puguin ocasionar durant la cursa, a ells mateixos o a 
terceres persones. 

 

https://rutadelsmasos.com/


AA. La inscripció a la Ruta dels Masos de Vilabella és personal i intransferible i 
suposa l'acceptació del present reglament.  
 

BB. L’organització es reserva el dret de decidir sobre qualsevol incidència que no 
estigui prevista. 
 

CC. L’organització és reserva el dret d’anul·lar la prova si no s’arriba al mínim 
de participants. 

 


