
 

 

 

 

REGLAMENT CNG4Camins 

El fet de participar a la CNG4Camins By CNGranollers, suposa l’acceptació total d’aquest 
reglament. Aquest, podrà ser modificat a mesura que s’apropa el dia de la cursa segons 
imprevistos aliens o interns de l’organització. Qualsevol modificació serà degudament 
comunicat pels diferents medis de comunicació.   

1. Condicions de participació  

1.1 Tots els participants menors d’edat, tindran l’obligació de participar a la prova sota la 
responsabilitat i supervisió d’un adult.  

1.2 Els corredors assumeixen que tenen la preparació física i els coneixements tècnics 
adients per fer front a la cursa.   

1.3 Els inscrits a la prova participen de manera voluntària i sota la seva responsabilitat. Per 
aquest motiu, l’entitat organitzadora queda lliure de responsabilitat civil, igual que tots 
els patrocinadors, col·laboradors i/o resta de participants.  

1.4 Al inscriure’s a la prova, el corredor accepta tots els punts d’aquest reglament. En cas 
d’incomplir algunes de les normes esmentades, el participant quedarà desqualificat de 
manera automàtica. 

1.5 L’organització es reserva el dret d’excloure de la cursa a aquells participants que per la 
seva conducta dificulti el bon funcionament de la cursa.  

2. Inscripcions 

2.1 Tots els corredors tindran l’opció d’inscriure’s a la prova durant la data prevista. 
2.2 La inscripció inclou: Participació a la prova amb plataforma de classificacions, Esmorzar 

al CNGBar, obsequis dels patrocinadors.  
2.3 Els participants s’hauran d’inscriure a la web de la prova: https://www.cng4camins.cat  
2.4 Un cop formalitzat el pagament no es farà cap tipus de devolució.  
2.5 El procés d’inscripció finalitzarà un cop arribada la data límit que posa a la web. 

3. Recorreguts i segments 

3.1 Es recomana que la sortida es faci des del Pavelló Esportiu de Can Bassa (Carrer de 
Caterina Albert, 15, 08402 Granollers, Barcelona). 

3.2 Tots els segments hauran d’estar en una mateixa activitat d’Strava. 
3.3 Els segments es podran fer tantes vegades com vulgueu. Contarà sempre el millor 

temps. 
3.4 És obligatori fer tot els segments a peu. Queda prohibit fer-los en qualsevol altre mitjà. 
3.5 No hi haurà cap recorregut específic. Cada corredor pot escollir el camí que vulgui per 

arribar als segments. 
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3.6 El recorregut de la 2ª CNG4Camins Edició Virtual By CNGranollers, transcorre per 
camins i senders del municipi de Granollers, La Roca del Vallès i Vilanova del Vallès. Es 
prega màxim respecte per l’entorn. El corredor que no ho faci, serà desqualificat de la 
prova.  

3.7 Els segments no estaran marcats en cap moment. Per veure’ls heu d’entrar a la pàgina 
web de la cursa. 

3.8 En cap moment estarà tallat el trànsit, per tant, s’haurà de complir el codi de circulació. 
3.9 No hi hauran controls. Strava detecta automàticament els segments.  
3.10 No hi ha límit de temps de participació. Si que hi haurà data límit: 20 de Desembre. 
3.11 No hi haurà avituallaments durant els dies de la prova. Es recomana portar aigua. 
3.12 La organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries del 

recorregut. Aquestes, es comunicaran a la web i les xarxes socials de la prova. 

4. Horaris i  dates 

4.1 La cursa es podrà fer del 16 de Novembre fins al 20 de Desembre.  
4.2 No hi ha horari de sortida. 

5. Preus 

5.1  Preu de 4€ (3€ Participació + 1€ Donatiu) 

6. Categories 

• Absolut Femení 
• Absolut Masculí 


