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La cursa Berga-Rasos-Berga es realitza a la població de Berga (Berguedà
Barcelona) el proper dia 29 abril 2023. L’esdeveniment estarà format per diverses
curses: 26K (BRB), 13,5K (BQB) i la modalitat Descens Xavi Batriu 13K, curses
obertes a tothom.

ORGANITZACIÓ

La prova està organitzada pel Club d’Esquí Berguedà i l’Ajuntament de Berga amb
la col·laboració dels Joves Atletes de Berga (JAB) i els Castellers de Berga,
juntament amb l’ajuda de la diputació de Barcelona i el Consell comarcal del
Berguedà.

L'esdeveniment és obert a tot el públic interessat i el fet d’inscriure’s o participar a
la prova representa la total acceptació i respecte a aquest reglament. La seva
interpretació i tot allò que no queda expressament regulat, serà decidit per la
comissió organitzadora de l’esdeveniment.

És obligatori portar el dorsal ben visible a la part davantera de la samarreta. La
manipulació d'aquest és motiu de desqualificació. Els atletes sense dorsal, no
podran ni sortir, ni entrar en meta. El personal de l’organització s'encarregaran
d'aplicar aquesta normativa.

L'organització demanarà DNI i la tarjeta federativa (en el cas d’estar federat) per
comprovar l’ identitat i l’edat de l'atleta al recollir el dorsal.
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INSCRIPCIÓ, PREUS I REGLAMENT:

Els imports i el núm. màxim d’inscripcions (de totes les curses) seran els
següents:

TRAIL BRB 26 km

400

participants

FINS EL

6 MARÇ

A partir

del 7 de

març

SOCIS CEB 27 € 32 €

No Socis 32 36

TRAIL BQB 13 km

150

participants 

FINS EL

6 MARÇ

A partir

del 7 de

març

SOCIS CEB 18 € 21 €

No socis 21€ 24€

DESCENS XAVI BATRIU

150

participants 

FINS EL

6 MARÇ

A partir del

7 de març

SOCIS CEB
13 € 15 €

No socis
15€ 17€

Per tal de formalitzar el pagament de la inscripció es farà a través del
formulari d’inscripció que hi ha a la pàgina web www.bergarasosberga.com .

No es retornarà l’import abonat en la inscripció. Només es retornaría l’import en
cas d’anul·lació de la cursa.
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No s’admeten canvis ni modificacions en la inscripció a partir del dia 5 de març de
2023.

L’últim dia per inscriure’s a qualsevol modalitat serà el dimecres 26 d’abril o
en arribar als límit d’inscrits. A partir d’aquest dia, no s’admetran noves
inscripcions.

En el moment de formalitzar les inscripcions, és indispensable seguir la següent
normativa d’inscripció:

1) És obligatori que els participants facilitin les seves dades correctes a la
organització.

2) Les inscripcions estan limitades a 400 places en modalitat BRB, 150 places en
modalitat BQB, 150 places en modalitat Descens Xavi Batriu. (L’organització
tindrà la potestat de modificar aquest valor en tot momento si ho considera
necessari).

3) El número de dorsal s’atorgarà per ordre d’inscripció i els dorsals són
personals i intransferibles.

4) L’ inscripció es considerarà vàlida un cop s’hagi realitzat el pagament.

5) En cas d’estar federat, serà imprescindible acreditar la llicència en vigor a la
recollida del dorsal.

La inscripció dona dret a:

● Tenir accés als controls d’avituallament establerts en el recorregut de la
prova.

● Resultats en directe, classificació amb temps i opció als premis establerts.

● Assistència sanitària, tant durant el transcurs de la prova com a l’arribada a
meta, on s’ubicarà un Servei d’assistència sanitària.

● Bossa del corredor, samarreta, regals, entrepà i beguda per sopar i
concerts,

Inscriure's implica l’acceptació d'aquest Reglament. Les butlletes d’inscripció i/o el
formulari d’inscripció on-line han de ser correctament emplenats en tots els seus
apartats.
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INFORMACIÓ BERGA-RASOS-BERGA BRB (26KM.)

El recorregut estarà senyalitzat amb cinta de marcatge, dintre del recinte urbà de
Berga es poden utilitzar altres modalitats de marcatge com per exemple el guix.
La distància serà de 26 Km amb 3600 m de desnivell acumulat (positiu i negatiu), i
el recorregut serà el següent:

Sortida des de la Plaça Sant Pere (670m), Carrer Balmes, Ronda moreta, pujada
pel Carrer major, Plaça Maragall, Carrer del trencacames, dipòsits d’aigua, pista
de la Figuerassa, Figuerassa (1486m), coll de l’Oreller, Santuari de Corbera
(1424m), casa de Cal Deu (1550m), font de la Cresta, pla de la Cresta, Coll
Tagast (1860m), els Rasets, El Pedró (2056m), Estació d'esquí Rasos de Peguera
(1982m), Refugi Rasos de Peguera (1754m), Coma dels Anyells, Puigventós
(1500m), Creu de Campllong, Camí de l'aigua (1350m), Queralt (1200m), Sant
Pere de Madrona (1100m), Fumanya, Castell de Berga, Plaça Santa Magdalena,
Carrer Buxadé, Plaça Sant Pere (670m).

L’organització es reserva el dret de suspendre la prova fins al moment de la
sortida o modificar el recorregut durant el transcurs de la prova en el cas de que
fós necessari per les condicions meteorològiques.

Els participants eximeixen als organitzadors i als col·laboradors de tota
responsabilitat davant de qualsevol mal que puguin patir durant el transcurs de les
proves.

- Controls de pas i Avituallaments

Nº Control de pas Alçada
(m)

P.K.
(Km) Líquid Sòlid

1 Sortida 670 0,00

2 Pista de la Figuerassa 995 2,35

3 Figuerassa 1486 4,30 x x

4 Cal Déu 1550 7,00 x

5 Coll de Tagast 1860 9,10

6 Refugi Rasos de Peguera 1982 12,00 x x

7 Casa Puigventós 1500 12,50 x

8 Queralt 1200 22,5 x x

9 Arribada 670 25,88 x x
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- Categories i premis (Berga-Rasos-Berga 26k)

● Sènior (1999 i anterior)

● Sub-23 (2001 – 2002 – 2003)

● Màster 40 (de 40 a 49 anys)

● Màster 50 (a partir de 50 anys).

● Màster 60 ( a partir dels 60 anys)

● Primer  soci CEB

Es premiarà als 3 primers classificats de la categoria absoluta, masculí i femení;
així com al primer classificat de cada categoria (Sènior, Sub-23, Màster40 i Màster
50) masculí i femení i el primer soci masculí i femení.

ATENCIÓ: Els premis no són acumulables.

*NOVA MODALITAT:  BRB PER EQUIPS*
Els equips d’aquesta classificació han de ser d’un mínim de 2 participants i d’un
màxim de 10 participants.

Els membres de cada equip tenen l’obligació de fer tot el recorregut de forma
conjunta. D’aquesta forma, s’obliga a arribar els membres del grup junts a cada
control i//o avituallament de la cursa. Les persones dels controls i/o avituallametns
del recorregut seran les encarregades d’annotar el pas dels corredors per tal de
que es compleixi la normativa de la classificació per equips.

Els equips que no compleixin la normativa , seran desqualificats de la
classificació.

No seran desqualificats els equips que completin el recorregut sense la totalitat
dels seus membres tan sols en el cas de que els membres faltants hagin
abandonat per motius de salut/ lesió i ho hagin comunicat a l’organització
degudament.

Cada equip tindrà un número de dorsal i cada participant tindrà una lletra. Per
exemple: 101a; 101b; 101c; ….

El preu de les inscripcions serà el mateix preu que la cursa individual.

Adjuntem a continuació el llistat de preus de la BRB que és igual per a totes les
modalitats.
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TRAIL BRB 26 km

150

participants

FINS EL

6 MARÇ

A partir

del 7 de

març

SOCIS CEB 27 € 32 €

No Socis 32 36

Les persones inscrites en la modalitat per equips tan sols podran puntuar en la
classificació per equips. No podran puntuar en la classificació general de la cursa
individual.

Es premien els 3 primers classificats per equips en categoria masculina,
femenina i mixta, sigui quin sigui el número de participants de l'equip.

- Programa – Horari

Hora de sortida BRB 26k:  A les 16:30h.

Hora límit arribada: A les 22:30.

Hora lliurament de premis cursa: A les 21:30 hores, al local dels Castellers de

Berga.

És responsabilitat dels participants portar l’equipament i material necessari per
a la realització de la cursa; així com prendre precaucions a l’hora de creuar vies
de comunicació (carreteres). En aquest sentit l’organització declina tota
responsabilitat en quant als perjudicis que la prova pugui ocasionar al
participant i/o aquest ocasioni a tercers.

El material mínim OBLIGATORI per participar és el següent:

- 500ml aigua ( mínim)- Recomanable entre 500ml i 1L
- Telèfon mòbil ( carregat amb suficient bateria i amb cobertura)
- Jaqueta paravent o impermeable

- Frontal amb bateria o piles ( que funcioni)

Tanmateix, serà l’organització qui decidirà el dia abans de les curses, quin serà el
material obligatori per participar segons les condicions meteorològiques previstes.
Si hi ha noves indicacions de material necessari, els participants seran informats a
través de les xarxes socials i correu electrònic associat a la inscripció.
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INFORMACIÓ BERGA-QUERALT-BERGA BQB (13KM.)

El recorregut de la BQB estarà senyalitzat amb cinta de marcatge i dins del recinte
urbà de Berga es poden utilitzar altres modalitats de marcatge com per exemple el
guix al terra. La distància serà de 13’7 Km amb 933m de desnivell positiu, i el
recorregut serà el següent:

Sortida des de la Plaça Sant Pere (670m), Carrer Balmes, Ronda moreta, pujada
pel Carrer major, Plaça Maragall, Carrer del trencacames, dipòsits d’aigua,
Urbanització Balcó de Berguedà, Fumanya, Camí de garreta, Capella de sant
Joan Baptista, Cap de Tartaneda (1430), Camí de l'aigua, Queralt, Sant Pere de
Madrona , Fumanya, Castell de Berga, Plaça Santa Magdalena, Carrer Buxadé,
Plaça Sant Pere (670m).

L’organització es reserva el dret de suspendre la prova fins al moment de la
sortida o modificar el recorregut durant el transcurs de la prova en el cas de que
fós necessari per les condicions meteorològiques.

Els participants eximeixen als organitzadors i els col·laboradors de tota
responsabilitat davant de qualsevol mal que puguin patir durant el transcurs de les
proves.

- Controls de pas i Avituallaments

Nº Control de pas Alçada
(m) P.K. (Km) Líquid Sòlid

1 Capella de Sant Joan Baptista 1230 5 x x

2

3

Queralt

Arribada

1200

670

9,1

13’7

x

x

x

x

- Categories i premis

Categories de la modalitat cursa (masculí i femení)- 1er, 2on, 3er classificat/da

- Programa - Horari

Hora de sortida BQB: A les 17:00.

Hora límit arribada: A les 20:30 hores.

Hora lliurament de premis cursa: A les 21:30 hores, al local dels Castellers de
Berga durant els concerts.

El material mínim OBLIGATORI per participar és el següent:
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- 500ml aigua ( mínim)- Recomanable entre 500ml i 1L
- Telèfon mòbil ( carregat amb suficient bateria i amb cobertura)
- Jaqueta paravent o impermeable

INFORMACIÓ DESCENS XAVI BATRIU

El recorregut del descens és: Sortida del Refugi Rasos de Peguera (1754m),
Coma dels Anyells, Puigventós (1500m), Creu de Campllong, Camí de l'aigua
(1350m), Queralt (1200m), Sant Pere de Madrona (1100m), Fumanya, Castell de
Berga, Plaça Santa Magdalena, Carrer Buxadé, Plaça Sant Pere (670m).

L’organització es reserva el dret de suspendre la prova fins al moment de la
sortida o modificar el recorregut durant el transcurs de la prova en el cas de que
fós necessari per les condicions meteorològiques.

Els participants eximeixen als organitzadors i als col·laboradors de tota
responsabilitat davant de qualsevol mal que puguin patir durant el transcurs de les
proves.

- Controls de pas i Avituallaments

Nº Control de pas Alçada
(m)

P.K.
(Km) Líquid Sòlid

1 Rasos de Peguera 1982 12,00

2 Casa Puigventós 1500 12,50 x

3 Queralt 1200 22,5 x x

4 Arribada 670 25,88 x x

- Categories i premis Descens Xavi Batriu

Es premiarà al els tres primers classificats i classificades de la cursa de descens
en categoria Absoluta.

- Programa - Horari
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Hora de sortida Descens Xavi Batriu: A les 16:30 hores des del Refugi de
Rasos de Peguera

Hora límit arribada: A les 21:30 hores

Hora lliurament de premis cursa: A les 21:30 hores al local dels Castellers de
Berga.

El material mínim OBLIGATORI per participar és el següent:

- 500ml aigua ( mínim)- Recomanable entre 500ml i 1L
- Telèfon mòbil ( carregat amb suficient bateria i amb cobertura)
- Jaqueta paravent o impermeable

- Frontal amb bateria o piles ( que funcioni)

Important: Recomanem aparcar els cotxes o el transport que utilitzeu al
aparcament de l’estació d’esquí de Rasos de Peguera, situat a 10 minuts (700
metres) caminant del refugi Rasos de Peguera on hi ha la sortida del descens
Xavi Batriu.

S’oferirà servei d’autobús gratuït ( només pels participants) que sortirà des
des del pàrquing de la Font del Ros a les 14:30 hores. Per utilizar aquest servei
s’haurà de fer la inscripció prèvia que se’ls hi enviaran via correu electrònic als
concursants inscrits a la prova. El servei serà gratuït pels participants.

Lliurament de dorsals

El lliurament dels dorsals es farà la sala polivalent del Teatre Municipal el
divendres dia 28 d’abril (horari 17h-21h) i dissabte 28 abril ( horari de
10:30-14:00h).

Preguem que, en la mesura que sigui possible , els participants recullin el dorsal
el divendres per evitar majors aglomeracions a la zona de sortida el dia de la
cursa.

Per recollir el dorsal el dia de la prova serà imprescindible l’ identificació amb DNI,
NIE o Passaport, i llicència federativa en cas d’estar federat

Participants
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1) Tots els atletes que participen a la cursa accepten tenir les condicions físiques
necessaries per a poder afrontar una prova com aquesta.

2 Serà motiu de desqualificació:

- No passar per tots els controls.

- No realitzar tot el recorregut a peu marcat per l'Organització.

- Superar els temps límits marcats per l'Organització. No complir amb l'horari.

- Embrutar o degradar l'itinerari i la muntanya en general. Llençar deixalles fora
dels controls.

- No portar el dorsal en la part davantera de la roba i ben visible. Tot aquell/a que
no el porti, no passi pels controls o no el dugui a l’arribada serà desqualificat.

- No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun tipus d'accident i
informar al control més proper, o mostrar una actitud inadequada vers els altres
participants.

4) En cas de patir alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, pots comentar-ho a
l’organització (via correu bergarasosberga@gmail.com) per tal de que es pugui
disposar d’entrepans o altres aliments en l’avituallament adaptats a la teva salut.
Es disposarà d’aliments aptes per a les persones que ho necessitin sempre i quan
s’avisi a l’organització amb una setmana d'antelació.

5) Si algú abandona és obligatori avisar al control més proper o altres
components de l'Organització.

6) En cas de desorientar-vos, perdre-us, podeu trucar al telèfon que teniu apuntat
al vostre dorsal o en cas d’emergència vital , trucar al 112.

667 766 603 ( Clàudia) i/o  649 404 892 (Jordi).

7) No s’admetrà seguir la cursa amb vehicles (cotxes, motos, bicicletes) no
autoritzats.

8) La pluja no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que
l'Organització es reservi el dret d’anul·lar-la, canviar els horaris de sortida o
canviar els recorreguts si així ho creu convenient segons les condicions
meteorològiques que esdevinguin en el moment.

9) El participant eximirà a l'Organització de qualsevol responsabilitat en cas
d'accident i/o lesió.

10) L’Organització es reserva els drets d’imatge de les fotografies realitzades en el
transcurs de la prova.

11) Les reclamacions es faran per escrit i seran lliurades al jutge àrbitre de Cursa,
previ pagament de 40 € que seran retornats si aquesta prospera.

12) Tot el que no estigui previst al reglament serà resolt per l’Organització.
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Punts d’informació

web principal i inscripcions:

www.bergarasosberga.com

correu electrònic consulta general:

bergarasosberga@gmail.com

Telèfons d’informació

667 766 603  / 649 404 892

(Whatsapp i trucades)

Organismes Oficials
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