
XicXtrem 2022

La XicXtrem està pensada per a nens i joves de 6 a 18 anys que es volen introduir a les
curses de muntanya en les categories de sub-8, sub-10 sub-12, sub-14, sub-16 i sub-18. No
és una cursa competitiva, per tant no hi haurà podis, però hi haurà classificació i es donarà
medalla a tots el participants.

Els recorreguts de la XicXtrem estan dissenyats per les diferents categories i edats dels
nens i joves i pensada per a que aquests gaudeixin corrent amunt i avall mentre aprenen
els autèntics valors de la natura i de l’esport en família.

Hem dissenyat un recorregut de 1,65 km que transcorre íntegrament per la muntanya que
en funció de la categoria es farà 1, 2 o 3 vegades.

Per a les categories sub-8 i sub-10 es farà una
volta al recorregut de 1,65 km amb un desnivell
de 88 m+

Per les categories sub-12 i sub-14 es faran
dues voltes al recorregut sumat 3,30 km i un
desnivell de 176 m+

Per les categories sub-16 i sub-18 es faran tres
voltes al recorregut sumat 4,45 km i un desnivell
de 264 m+

La sortida es farà a les 11:00 per calaixos en
funció de la categoria.

HORARIS:
9:00- Recollida dorsals
10:45 - Breafing
11:00 - Sortida per calaixos cada 15 min.



INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran únicament online www.gmargentona.com o www.burriacxtrem.cat.

L’obertura de les inscripcions serà el 1 d’octubre i finalitzarà quan s'exhaureixin els 300
dorsals disponibles.
El preu d’inscripció serà 12€. La formalització de l’inscripció comporta l’acceptació del
reglament.
Recollida de dorsals el mateix dia de la cursa a la Font Picant a partir de les 9h fins les
10:30.

PREMIS
Cada inscripció tindrà com obsequi un bidó flexible personalitzat.
En acabar la cursa tots els participants tindran una medalla d’obsequi

REGLAMENT

1. L’organització disposarà d’una assegurança d’accidents pels participants.
2. L’organització disposa de 300 dorsals amb una distribució de:

a. 50 per a la categoria SUB-18 (nascuts del 2005 al 2006)
b. 50 per a la categoria SUB-16 (nascuts del 2007 al 2008)
c. 50 per a la categoria SUB-14 (nascuts del 2009 al 2010)
d. 50 per a la categoria SUB-12 (nascuts del 2011 al 2012)
e. 50 per a la categoria SUB-10 (nascuts del 2013 al 2014)
f. 50 per a la categoria SUB-8 (nascuts a partir del 2015)

3. Els participants no podran sortir en cap moment del circuit marcat.
4. La sortida i l’arribada serà a la Font Picant, els circuits estan degudament marcats

amb cintes i fletxes així com també els punts quilòmetres.
5. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes o de força major.
6. És obligatori per tots els participants seguir les instruccions donades per qualsevol

membre de l'organització de la XicXtrem. La no acceptació de les directrius de
seguretat significarà l'expulsió del corredor de la cursa.

7. Qui no tingui cura o demostri actitud poc respectuosa envers l'entorn natural on es
desenvolupa la cursa serà exclòs de la prova per part de l'organització.

8. És responsabilitat del corredor portar l'equip i material necessari per afrontar aquesta
prova.

9. Tots els corredors han de saber que estan en òptimes condicions físiques per
afrontar una prova d'aquestes característiques.

10. El dorsal es portarà en un lloc visible i sense cap mena de manipulació.
11. Caldrà una autorització de la mare, pare o tutor legal per a participar.
12. Les classificacions estan publicades a la web de l’organització.
13. L'organització es reserva el dret de modificar el reglament en cas que fos necessari.
14. Tot allò que no estigui previst, queda sota la decisió de l’organització.
15. Tots els participants a la XicXtrem, reconeixen haver llegit i entès aquest reglament

abans de formalitzar la seva inscripció a la cursa, i l’accepten íntegrament.



PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, totes les dades dels participants
seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de
la gestió de la prova. Els participants donen el seu consentiment a què les seves dades
personals siguin publicades a les llistes d'inscripcions.

DRETS D'IMATGE
● Tots els participants renuncien als seus drets d'imatge durant la cursa.
● L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi. Els

participants autoritzen a l'organització de la XicXtrem a la realització de fotografies i
filmació de la seva participació a la XicXtrem i en dóna el seu consentiment per a la
seva explotació comercial i publicitària.

● La formalització de la inscripció implica l'acceptació d'aquest reglament.
● Tot el que no estigui previst en el present document quedarà sota la decisió de

l'organització de la XicXtrem.


