
Molt bones companys i companyes, ja tenim la 13ena  Marxa de Resistència 24h del Cap de Creus a  
tocar! Sembla que el temps ens respectarà força i podrem gaudir d’una magnifica diada!  

Us demanen 5 minuts per què llegiu amb atenció aquest email ja que son detalls a tenir molt presents 
per l’activitat: 

PELS PARTICIPANTS DE LA ULTRA I LA MINI 

DIA I LLOC DE SORTIDA: DISSABTE 15 D’ABRIL A LES 8h A LA PLATJA DEL PORT DE LLANÇÀ 

PRINCIPALS RECOMENACIONS PELS PARTICIPANTS: 

  PER LA SORTIDA: 
 

- Es recomana aparcar: 

1- Als aparcaments que estant al costat dels Equipaments Esportius (pavelló i servei de dutxes). Des 
d’aquí haureu de fer 1,5km per anar a la sortida però està a 500m de l’arribada. 

2- A l’aparcament de l’Avinguda Mestral del Port de Llançà. A 300 m de la sortida i 1,5km de l’arribada. 
Us recomanem que deixeu el vostre vehicle a l’aparcament de l’Avinguda Mestral ja que el principal 
parking del Port estarà ple degut a que és Setmana Santa.  

3- Si teniu auto-caravana es recomana aparcar a  l'Oficina de turisme i supermercat Eurospar (entrada 
de Llançà venint de figueres per la n-260). Cal destacar que hi serà habilitat mig aparcament ja que 
l’altre serà reservat pels clients del supermercat Eurospar. 

La recollida de dorsals serà de 6h a 7h.30 a la base de SK Kayak i Club Pagaia de la Platja del Port de 
Llançà. A partir de les 7.30h no es donaran més dorsals!!!! 

-A la Platja del Port i voltants disposeu de bars per poder esmorzar. 

- La sortida serà a les 8h. 

PER LA CURSA: 

- La recollida de dorsals serà de 6h30 a 7h30 A LA BOTIGA SK KAYAK- (PAGAIA CLUB) ubicada al 
mateix Passeig Marítim del Port de Llançà. A partir de les 7.30h no es donaran més dorsals!!!!  

- Serà obligatori que el dorsal sigui visible per a l’organització de cares als controls de pas i 
avituallaments. 

- Serà obligatori donar a l’arribada la targeta de pas que us farem entrega conjuntament amb el 
dorsal. Aquesta targeta de pas conté el codi de barres que servirà per computitzar el vostre 
temps de cursa. En cas de no entregar-la sereu penalitzats amb la desqualificació i 5€. 

- Es obligatori portar bidó, camel back, etc.. per gaudir dels líquids dels avituallaments. NO 
DONAREM GOTS. 



- No es podran agafar productes d’avituallaments que tinguin envoltori de plàstic o similar per 
tal d’evitar l’embrutiment de l’itinerari. En cas de voler llançar deixalla us preguem que ho feu 
en els controls pertinents. 

-  Per la seguretat dels participants no es podrà realitzar la cursa amb mascotes.  

 EL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS  ACONSELLA QUE ELS PARTICIPANTS NO PORTIN 
BASTONS, EN EL CAS QUE HO NECESSITIN DEMANEN QUE LA SEVA BASE NO SIGUI ACERADA, 
QUE SIGUI DE FUSTA O GOMA.  

- Pels que fan la Mini, l’avituallament del dinar post cursa serà al gran avituallament de Llançà 
(a 1km de l’arribada). Per tant, en cas que volgueu fer marca us recomanem que aneu fins a 
l’arribada seguint la senyalització, us registreu i després podeu anar a dinar al gran 
avituallament de Llançà ubicat al costat de l’Oficina de Turisme. 

- Pel que fa la ULTRA, es demana el següent material obligatori:  

- 1. Manta tèrmica (mínim) 1,4 x 2 m. 
- 2. Telèfon mòbil amb bateria de recanvi. 
- 3. Reserva d'aigua 
- 4. Senyals reflectants per utilitzar en trams asfaltats 
- 5. Frontal amb piles de recanvis per els traçats nocturns. 
- 6. Roba d'abric i/o impermeable. 

Punts de CONTROL DE MATERIAL:  MAS VENTÓS (CONTROL 6- KM 35- ULTRA) (KM 8- MITJA) I 
PENI (CONTROL 8- KM 43) ( KM 16- ULTRA) 

- DESQUALIFICACIONS: serà motiu de desqualificació:  

- No registrar-se als controls de pas obligats. 
- No entregar la targeta de pas a l’arribada  
- No seguir el camí assenyalat per l’Organització. 
- Arribar a un control més tard de l’hora de tancament. 
- No portar la targeta de pas que es dona conjuntament amb el dorsal. 
- Malmetre l’entorn natural. 
- No complir la normativa sobre prevenció d’incendis. 
- L’incompliment de la normativa aplicable del Parc Natural. 
- Mostrar un comportament agressiu o insultant a qualsevol membre de l’Organització o voluntari. 
- No atendre les directrius que l’Organització pugui donar en el decurs de la marxa 
- No cumplir amb el material obligatori minim requerit per l’organització. 
 

CLASSIFICACIÓ: S’establirà una classificació ordinal basada en el temps recorregut.  
Tots els que abandonin la prova ho hauran de fer saber a un control o trucar al telèfon que se’ls donarà 
al full de ruta. 
Pel sol fet d’inscriure’s, tot participant accepta el següent reglament. 
El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova però si de modificació del recorregut. 
Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel comitè organitzador de la prova. 

ELS PARTICIPANTS HAURAN DE CUMPLIR LES NORMES DE CIRCULACIÓ VIÀRIA EN EL TRAMS DE  CASC 
URBÀ I CARRETERA . LA ORGANITACIÓ JA TINDRÀ CONTROLS DE SEGUIMENT EN ELS PUNTS 
CONFLICTIUS. 

  



PER L’ARRIBADA 

- L’Arribada serà a l’aparcament Rafel Estela- (Al costat de la Plaça Major de Llançà) 
- La recollida d’obsequis serà en el mateix punt de l’arribada. 
- Si voleu, podeu disposar dels vestuaris del pavelló municipal una vegada s'hagi acabat la cursa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PELS PARTICIPANTS DE LA MITJA 

DIA I LLOC DE SORTIDA: DISSABTE 15 D’ABRIL A LES 12h A LA PLAÇA MAJOR 

PRINCIPALS RECOMENACIONS PELS PARTICIPANTS: 

  PER LA SORTIDA: 
 

- Es recomana aparcar: 

1- Als aparcaments que estant al costat dels Equipaments Esportius (pavelló i servei de dutxes). A 500 
metres de l’arribada i de la sortida. 

2- Si teniu auto-caravana es recomana aparcar a  l'Oficina de turisme i supermercat Eurospar (entrada 
de Llançà venint de figueres per la n-260). Cal destacar que hi serà habilitat mig aparcament ja que 
l’altre serà reservat pels clients del supermercat Eurospar. 

PER LA CURSA: 

- La recollida de dorsals serà de 10 a 11h30 a la base de la UELL que es troba al costat de la 
Plaça Major de Llançà. A partir de les 11.30h no es donaran més dorsals!!!! 

- Serà obligatori que el dorsal sigui visible per a l’organització de cares als controls de pas i 
avituallaments. 

- Serà obligatori donar a l’arribada la targeta de pas que us farem entrega conjuntament amb 
el dorsal. Aquesta targeta de pas conté el codi de barres que servirà per computitzar el vostre 
temps de cursa. En cas de no entregar-la sereu penalitzats amb la desqualificació i 5€. 

- Es obligatori portar bidó, camel back, etc.. per gaudir dels líquids dels avituallaments. NO 
DONAREM GOTS. 

- No es podran agafar productes d’avituallaments que tinguin envoltori de plàstic o similar per 
tal d’evitar l’embrutiment de l’itinerari. En cas de voler llançar deixalla us preguem que ho 
feu en els controls pertinents. 

-  Per la seguretat dels participants no es podrà realitzar la cursa amb mascotes.  

 EL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS  ACONSELLA QUE ELS PARTICIPANTS NO PORTIN 
BASTONS, EN EL CAS QUE HO NECESSITIN DEMANEN QUE LA SEVA BASE NO SIGUI ACERADA, 
QUE SIGUI DE FUSTA O GOMA.  

 

 

 



- Es demana el següent material obligatori:  

- 1. Manta tèrmica (mínim) 1,4 x 2 m. 
- 2. Telèfon mòbil amb bateria de recanvi. 
- 3. Reserva d'aigua 
- 4. Senyals reflectants per utilitzar en trams asfaltats 
- 5. Frontal amb piles de recanvis per els traçats nocturns. 
- 6. Roba d'abric i/o impermeable. 

Punts de CONTROL DE MATERIAL:  MAS VENTÓS (CONTROL 6- KM 35- ULTRA) (KM 8- MITJA) I 
PENI (CONTROL 8- KM 43) ( KM 16- ULTRA) 

- DESQUALIFICACIONS: serà motiu de desqualificació:  

- No registrar-se als controls de pas obligats. 
- No entregar la targeta de pas a l’arribada  
- No seguir el camí assenyalat per l’Organització. 
- Arribar a un control més tard de l’hora de tancament. 
- No portar la targeta de pas que es dona conjuntament amb el dorsal. 
- Malmetre l’entorn natural. 
- No complir la normativa sobre prevenció d’incendis. 
- L’incompliment de la normativa aplicable del Parc Natural. 
- Mostrar un comportament agressiu o insultant a qualsevol membre de l’Organització o voluntari. 
- No atendre les directrius que l’Organització pugui donar en el decurs de la marxa 
 

CLASSIFICACIÓ: S’establirà una classificació ordinal basada en el temps recorregut.  
Tots els que abandonin la prova ho hauran de fer saber a un control o trucar al telèfon que se’ls donarà 
al full de ruta. 
Pel sol fet d’inscriure’s, tot participant accepta el següent reglament. 
El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova però si de modificació del recorregut. 
Qualsevol altre cas no previst serà resolt pel comitè organitzador de la prova. 

ELS PARTICIPANTS HAURAN DE CUMPLIR LES NORMES DE CIRCULACIÓ VIÀRIA EN EL TRAMS DE  CASC 
URBÀ I CARRETERA . LA ORGANITACIÓ JA TINDRÀ CONTROLS DE SEGUIMENT EN ELS PUNTS 
CONFLICTIUS. 

  

PER L’ARRIBADA 

- L’Arribada serà a l’aparcament Rafel Estela- (Al costat de la Plaça Major de Llançà) 
- La recollida d’obsequis serà en el mateix punt de l’arribada. 
- Si voleu, podeu disposar dels vestuaris del pavelló municipal una vegada s'hagi acabat la cursa. (Està 
indicat en el mapa que us adjuntem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I EL DIVENDRES 14 D’ABRIL   A LES 19h A LA CASA DE CULTURA ES FARÀ UN BRIEFING DE LA MARXA 

 

 

 


