Marxa Infantil i Juvenil de Regularitat
- diumenge 14 abril -

En el 50 aniversari de l’entitat, la Secció Infantil i Juvenil de la UME, organitza una Marxa
Infantil de Regularitat, oberta a infants i joves del poble i de les entitats excursionistes de
Catalunya.
Uns dels objectius principals és apropar la muntanya del nostre entorn proper als més petits,
alhora que aprenen una modalitat semicompetitiva de marxes, de l’ampli ventall que tenim al
nostre país.

Una Marxa de Regularitat, és una marxa competitiva per la muntanya, que es fa en parelles i
amb un ritme marcat al llarg de tot el recorregut. El ritme a seguir, el marca l’organització i es
controla al llarg de tota la ruta gràcies als controls de pas.
Els participants surten amb un interval de 2 minuts entre cada parella, cada una d’elles porta un
llibret de control, en aquest hi tenen la velocitat que han de seguir per trams i tres indicacions
del temps que han de trigar a arribar a tres punts del recorregut, que serveixen de referència.
La resta de temps del llibret de control estan en blanc i els van omplin els controls; per cada
minut de més o de menys sobre el temps proposat a cada control, es suma un punt de
penalització a la parella.

Al ser una marxa infantil i juvenil, els participants tenen entre 6 i 15 anys, aquests hauran de fer
parelles entre ells a l’hora d’inscriure’s. Cada parella anirà junta i sola tot el recorregut formant
equip. Això serà possible gràcies a la valuosa ajuda de les mares i pares de la secció Infantil I
Juvenil de la UME.
Tot hi això, les parelles en les que un dels membres tingui 6 o 7 anys, hauran d’anar
acompanyades d’un adult.

Recorregut
El recorregut de la Marxa Infantil de Regularitat, tindrà uns 5 km per als petits i al voltant del 7,5
km de distància per als grans. Serà un recorregut circular que començarà i acabarà davant de
l’escola Marcel·lí Moragas i que estarà marcat amb cintes i controlat per pares i mares de la
Secció.
El temps per completar-lo està entre 1:30h per als petits i 2h per als grans com a màxim.
El recorregut és un circuit circular que pren un tram del GR-92 passant per les masies de Can
Feral, Can Bori i el barri de Can Tries. Arribant fins a Can Amat en el cas dels grans.
El recorregut per als petits (subjecte a modificacions):

5 Km

El recorregut dels grans (subjecte a modificacions):

7,5 Km

Funcionament
Grups d'edat:
• De 6 a 11 anys: Infantil, faran el recorregut curt.
◦ Les parelles amb membres d’entre 6 i 7 anys hauran de portar un acompanyant
adult
• De 12 a 15 anys: Juvenil, faran el recorregut llarg.

Parelles:
• Les parelles s’hauran de fer amb infants del mateix grup d’edat(infantil o juvenil).
◦ Si es donés el cas d’una parella amb membres dels dos grups, haurien de fer la
marxa infantil
• A l’hora de fer les inscripcions, aquestes s’hauran de fer per parelles. No es podran
inscriure persones soles.
• Si la parella té un membre de 6 o 7 anys, l’acompanyant adult haurà de constar a la
inscripció.
Dia i hora:
• La marxa es durà a terme el diumenge dia 14 d’abril.
• Començarà a les 10h del matí amb la sortida de la primera parella.
• Està previst que acabi a les 13:30h com a molt tard.
• Davant de l'escola Marcel·lí Moragas (C/ Joan I, numero 5)
Preus
• El preu inclou la llicència temporal si no s'està federat, avituallament final, un obsequi
per participant i la participació al sorteig d'objectes de muntanya.
• Socis UME Federats: 2€
• Socis UME No Federats: 4€
• No socis UME: 6€

Inscripcions
• A la seu de la UME dimecres i divendres de 19h a 21h fins el divendres dia
26 d’abril.
• O bé via e-mail a infantil@umegava.org
• Cal inscriure's per parelles
• S'ha de dur l'autorització signada
• Una parella es considerarà inscrita quan es faci el pagament dels dos membres.

