1ª Cuca de llum
Cursa de muntanya nocturna

El dia 13 d’agost tindrà lloc la 1ª Cuca de llum, cursa de muntanya nocturna, que
tindrà com a sortida i arribada la vila de Talarn,pujant fins a Santa Engracia i Gurb. Tot i
l’exigència del recorregut com el fet de ser nocturna, s’hi espera tant als habituals
corredors de curses com als amateurs que vulguin fer quelcom diferent.

Material obligatori:
-L’ únic sistema d’il·luminació permès per l’organització serà el Frontal, qualsevol altre
serà motiu per no començar la cursa.
-Telèfon mòbil.
-Jaqueta paravent.
-Qui ho desitgi podrà utilitzar bastons.

Inscripcions:
Preu: -Federats:
-NO federats:

15 euros
20 euros

A l’hora de recollir el dorsal els federats hauran de presentar la llicència.
Les inscripcions es realitzaran omplint el formulari d’inscripció que trobareu en la web
de l’ajuntament de Talarn en l’apartat “la cuca de llum”. Un cop omplert i enviat el
formulari s’haurà de fer un ingrés o transferència bancària al següent nº de compte,
tot indicant en el concepte el nom i cognoms del participant en la cursa;

0081-0399-24-0001111516

BANC DE SABADELL

No es considerarà inscrit fins que no s’hagi realitzat el pagament. Al recollir el

dorsal s’haurà de presentar el resguard bancari.
Les inscripcions es tancaran el dia 11 d’agost.
En el formulari d’inscripció hi apareix la casella “nombre d’acompanyants per a
sopar”( per a tenir una previsió). El preu del sopar per aquests serà de 6 euros,

que es faran efectius a l´hora de recollir el dorsal i únicament podrà
recollir els tiquets dels seus acompanyants l’inscrit en la cursa.

El preu de l’inscripció inclou:
Samarreta de la cursa, sopar i entrada gratuïta en la piscina municipal de Talarn
durant tot el dia de la cursa. ( assegurança per als no federats)

Reglament:
L’edat mínima per a poder fer aquesta cursa es de 14 anys, complerts el dia de la
cursa. Tots els participants que estiguin entre els 14 i 18 anys, ambdós inclosos,

hauran de presentar una autorització per escrit, del pare/mare, alhora de
recollir el dorsal i hauran d’anar acompanyats en tot moment per una
persona adulta. Aquest faran 8 Km i uns 650 m d’ascens acumulat, fins al poble de
gurp, on els esperarà un bus per retornar-los al poble. Tots els altres corredors tindran
2:15 hores per arribar al mateix punt (punt de tall), qui tardi més també baixarà a
Talarn en el bus. El no compliment d’aquesta norma serà motiu de desqualificació i en
cas de voler continuar l’organització declina tota responsabilitat en cas de danys
personals o tercers
Els participants que no estiguin federats se’ls facilitarà la llicència de dia de la FEEC en
el moment de recollir el dorsal.
Seran vàlides les llicències anuals expedides per la FEEC(C,D,E,F) i la FEDME, triatló,
orientació i les adherides a la UIAA, les quals hauran de ser presentades en el moment
de la recollida del dorsal.

Desqualificació:
Serà motiu de desqualificació:
- No dur el material obligatori exigit per l’organització.
- No dur el dorsal en un lloc visible.
- No obeir organitzadors ni controladors en qüestions de seguretat a la muntanya.
- No assistir i no comunicar als organitzadors, en persona o amb telèfon mòbil, de
qualsevol accident/incident que hagin observat.
- No seguir escrupolosament l’itinerari marcat per l’organització de la prova.
- No ser respectuós amb la natura.

En cas d’abandó durant la cursa o de qualsevol altre succés s’haurà de
comunicar d’immediat a l’organització.

L’organització podrà suspendre o modificar la cursa quan les condicions
climatològiques així ho aconsellin.

L’organització de la prova declina tota responsabilitat en
cas de danys personals o materials soferts per propis o
tercers, derivats de la celebració de la 1ª Cuca de llum, cursa
de muntanya nocturna.

