
 
 
 
 
 
 
 
Article I.- ORGANITZACIÓ    
 
1. La Ruta del Sol Blau (Ruta) està organitzada pel  Centre Excursionista Torrellenc (CET). 
 
2. L’adreça del comitè organitzador és: 
 

C/ Parc de Can Sostres s/n Adreça electrònica: Pàgina web: 
08629 Torrelles de Llobregat        cet@cetorrellenc.cat  www.cetorrellenc.cat 

 
 
3. Per poder participar-hi cal haver fet la inscripció pertinent tal com s’indica en l’article d’Inscripcions. 
 
Article II.- INSCRIPCIONS 
 
4. Els drets d’inscripció seran per participant i cada any en el moment de publicar la data de celebració de la Ruta 

s’indicaran característiques, forma i terminis. 
 
5. Els participants menors d’edat han d’anar acompanyats d’un adult.  

 
6. L’Organització es reserva la facultat d’acceptar les inscripcions segons indeclinable judici. 
 
7. El número participants és limitat. L’Organització però, podrà augmentar o disminuir el número en funció de millorar, 

segons el seu criteri, el desenvolupament de la cursa. 
 
Article III.- CONDICIONS GENERALS 
 
8. La Ruta del Sol Blau es desenvolupa conforme al present reglament. Aquest podrà ser completat o modificat. En 

aquest cas, els participants inscrits seran deguda i puntualment informats. 
 
9. Els participants es comprometen a sotmetre’s al present Reglament i a les decisions que l’Organització pugui 

prendre per qualsevol circumstància no prevista. El fet d’inscriure’s implica acceptar les condicions del Reglament i 
l’explotació, per part de l’Organització, de les imatges i fotografies fetes durant la competició. 

 
10. Els participants són responsables dels propis actes que realitzin i que causin danys a tercers o a ells mateixos, 

declinant qualsevol demanda de responsabilitat a l’Organització o a qualsevol membre de la mateixa. 
 
11. Els participants, pel fet d’inscriure’s, són coneixedors dels perills que comporta la Ruta en la qual tot el recorregut 

transcorre per senders, camins, pistes i carreteres obertes al trànsit de qualsevol tipus de vehicle. 
 
12. L’Organització declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis morals o materials que puguin patir els 

participants durant el transcurs de la competició.  
 
13. Els participants hauran de respectar en tot moment el medi natural que els envolta, quedant totalment prohibit 

l’abandonament de qualsevol tipus de deixalla, així com fer actes que puguin provocar una degradació del medi. No 
es pot fer foc en cap moment, no es poden embrutar les fons naturals i no es poden trepitjar els conreus, saltar 
tanques, o entrar dins de les propietats privades sense autorització de l’Organització o dels propietaris. 

 
14. Els participants estan obligats a socórrer a qualsevol altre participant que es trobi en dificultats.  
 
 
Article IV.- DESENVOLUPAMENT DE LA CURSA 
 
15. La Ruta del Sol Blau està pensada com un repte que cada participant es planteja i per tant cadascú es marca el seu 

propi ritme. 
 
16. El temps màxim per fer el recorregut són 5 hores.  
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17. El recorregut es el del PR – 162 i per la cursa està reforçat el marcatge amb cintes.  
  
18. SORTIDA 

Tots els participants sortiran al mateix moment. S’activarà el “xip” del DORSAL  
 
19. CONTROLS DE PAS 

Estaran en l’itinerari a seguir, poden ser una balissa o una persona. 
 
20. DORSAL 

Porta “xip” i té indicats els Controls de Pas per on s’ha de passar.  
 

21. Els participants són responsables de marcar en el DORSAL tots els CONTROLS DE PAS del recorregut. En cas que 
no es marqui algun dels CONTROLS DE PAS es considerarà que el participant no ha passat per aquell punt.   

 
22. ARRIBADA 

Es controlarà pel “xip” del DORSAL i es verificarà que s’han passat tots els CONTROLS DE PAS.   
 
 
Article V.- RETIRADES I DESQUALIFICACIONS 
 
23. Qualsevol participant es pot retirar, cal però, que ho comuniqui el més aviat possible a qualsevol membre de 

l’Organització.  
 
24. L’Organització es reserva el dret de no deixar continuar a un participant que tingui símptomes clars de cansament 

agut, malaltia o lesió. 
 
25. Els participants seran desqualificats per les següents raons: 

- Deixar escombraries fora dels llocs especialment habilitats. 
- No respectar les instruccions de seguretat, o les indicacions dels membres de l’Organització. 
- No ajuda a un altre participant que es troba amb dificultats i que suposi un risc per a la seva integritat física. 
- Qualsevol participant que mostri una conducta violenta, antiesportiva o despectiva cap als altres participants i/o 

qualsevol membre de l’Organització. 
- Manipular la TARGETA DE CONTROL. 

 
 
Article VI.- RECLAMACIONS 
 
26. Les reclamacions s’hauran de presentar amb un màxim de 30 minuts d’acabar la competició amb totes les proves 

que es creguin oportunes per demostrar els fets i un dipòsit de 50 € que serà retornat en el cas de tenir raó. 
27. Les reclamacions seran analitzades per l’Organització abans de presentar la classificació final. La decisió final de 

l’Organització serà inapel·lable. 
 
 
Article VII.- CLASSIFICACIÓ 
 
28. L’objectiu de la classificació es facilitar la visió de la consecució del repte de cada participant.  
 
29. La classificació provisional es publicarà tant aviat com es pugui.  
 
30. La classificació final es donarà per definitiva un cop resoltes les reclamacions que es presentin. 
 
 
Article VIII.- DISPOSICIONS FINALS 
 
31. El mal temps no serà obstacle per a la realització de la cursa, si bé l’Organització podrà suspendre-la abans de que 

s’hagi iniciat.  
 
32. Qualsevol cas o qüestió no prevista en el present reglament seran resolts per l’Organització 
 
 


