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7a Cursa de Muntanya castell de Burriac Trofeu Pere 
Asturiano 
 
El Grup de Muntanya d’Argentona torna a organitzar la Cursa de Muntanya 
castell de Burriac Trofeu Pere Asturiano, que enguany arriba a la 7a edició. 
 
El diumenge, dia 22 de novembre d’enguany, el Grup de Muntanya d’Argentona 
organitza la 7a Cursa de Muntanya castell de Burriac Trofeu Pere Asturiano, 
puntuable pel Circuit Català de Curses de Muntanya. 
 
 
Inscripcions: 
El període d’inscripcions anirà de l’1 d’octubre al 18 de novembre. 
 
Les inscripcions només es poden tramitar per internet: 
a) A través del web de l’FEEC, a l’adreça 
http://www.feec.org/Activitats/compet/inscripcions_compet.php 
 
b) A través del web del Grup de Muntanya d’Argentona, a l’adreça 
http://www.gmargentona.com/gma/modules/content/index.php?id=17#inscripcions 
 
Un cop s’hagi omplert i enviat el formulari d’inscripció, s’ha de fer l’ingrés de la quota al 
més aviat possible per transferència o ingrés bancari al compte corrent de la Caixa de 
Pensions “La Caixa” número 2100 0354 14 0200189933. 
 
És molt important que s’indiqui el nom i cognoms de la persona que s’inscriu. Només es 
considerarà formalitzada la inscripció quan s’hagi realitzat el pagament. 
 
 
Quota d’inscripció: 
Inscripció per a federats: 18 € 
Inscripció per a no federats: 24 € (inclou llicència temporal de l’FEEC) 
 
 
Sortida i arribada: 
El punt de sortida és la plaça Nova d’Argentona (en cas de pluja, el Pavelló Municipal 
d’Esports). 
 
El lliurament de dorsals es farà el mateix dia de la cursa, de 8 h a 8.30 h, al punt de 
sortida. Per retirar el dorsal, serà imprescindible presentar el comprovant d’ingrés i la 
llicència federativa original, o bé contractar la llicència temporal amb l’organització. Els 
menors d’entre 14 i 17 anys hauran de presentar, a més a més, una autorització dels 
pares o tutors legals en el moment de recollir el dorsal. 
 
A les 8.30 h, es farà una breu reunió informativa pels participants. 
 
La sortida de la categoria femenina serà a les 9 h. 
La sortida de la categoria masculina serà a les 9.15 h. 
 
Tancament del control de pas C/3 al turó de Cirers: 11.45 h. 
Tancament d’arribada: 13.30 h. 
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Jurat i premis: 
El jurat de la prova estarà format del Director de la Cursa, per un corredor participant 
escollit per sorteig (n’hi haurà un altre de reserva), per un membre representant de 
l’FEEC, i per dos àrbitres designats per la Cursa. 
 
El lliurament de premis es farà un cop hagin arribat tots els participants. 
 
 
Hi haurà: 
- servei de primers auxilis i rescat durant tota la cursa. 
- servei de la Creu Roja a l’arribada. 
- servei de lavabos i dutxes al Pavelló Municipal d’Esports i a la Piscina Municipal. 
- servei de guarda-roba. 
- zona d’escalfament a la sortida i zona de massatges a l’arribada. 
- un recinte tancat per verificació de dorsals sota la supervisió d’un dels àrbitres de l’FEEC, 
a la sortida. 
- servei d’equips escombra per recollir els participants que decideixin d’abandonar durant 
la cursa. 
- llibre de reclamacions i suggeriments del Circuit Català de Curses de Muntanya. 
 
 
Organització cursa: 
Joan Garcia Vihé – 629 544 327 
Joan Pallàs – 660 419 475 
 
 
Més informació: 
Grup de Muntanya d’Argentona 
C/ Lladó, 8 - Apt. Correus 65 
08310 Argentona 
 
Web: http://www.gmargentona.com 
A/e: burriacxtrem@hotmail.com 
 
 
 
 
 
Argentona, 1 d’octubre de 2009. 


