Data: Dissabte 9 d’octubre de 2021
Sortida: Companyia Cervesera del Montseny, Sant Miquel de Balenyà.
Hora de sortida: A les 10h.
Distància: 10 quilòmetres.
Número d'avituallaments: 3 + 1 a l’arribada.
Desnivell: (+-)100mts.
Arribada: Companyia Cervesera del Montseny, Sant Miquel de Balenyà.
Temps límit: 2 hores.
Inscripció: 15€, inclou assegurança, dorsal amb xip, got cerveser, obsequi, entrapa de
botifarra, aigua i cervesa a dojo
Límit participants: 1000 corredors.

La Cursa de la Cervesa és una prova de 10 quilòmetres, que promou l’esport i el
consum moderat de Cervesa Artesana, amb sortida i arribada a la Companyia
Cervesera del Montseny. PAE Avellanet de Sant Miquel de Balenyà. La prova passarà
per diferents espais definits com a Pre Parc Natural del Montseny.
Reglament
Per participar s’han de complir els següents requisits:
• Conèixer i acceptar las condiciones del present reglament.
• Estar informat sobre què és la Cursa de la Cervesa i disposar dels coneixements,
experiència, material y dels nivells físic i psicològics necessaris para poder suportar i
superar possibles problemes relacionats amb la resistència, desnivell, geografia i
l’entorn salvatge de la cursa, tals com: la fatiga, els problemes digestius, els problemes
musculars i en articulacions, les contusions, ferides lleus, el fred, la calor, neu, boira,...
• Parar a tots els avituallaments, a degustar Cervesa Artesana del Montseny o un altre
refrigeri.
• La recollida del dorsal s’ha de realitzar presencialment i presentant el DNI, la
persona propietària del mateix.

• Cervesa del Montseny es reserva el dret d’excloure de la Cursa, a aquells
participants que la seva conducta entorpeixi la gestió i/o el bon funcionament de la
mateixa,
• Els menors d’edat estaran degudament identificats i no se’ls hi servirà producte que
contingui alcohol.
• La Cursa de la Cervesa disposa de 1000 places i més de 3000 litres de cervesa
• La organització es reserva el dret a ampliar o a reduir el número de places a cobrir
per motius de seguretat o per altres motius que puguin afectar al bon funcionament de
la cursa. Una vegada realitzada i acceptada la inscripció, es tornarà el 50% de la
inscripció, fins un mes abans de la carrera, sempre que sigui causa justificada. A partir
d’aquesta data no es tornarà l’import de la inscripció.
• És obligatori portar el dorsal ben visible.
• Cada participant haurà de seguir tot el recorregut marcat, sense saltar-se els senyals
i passar per tots los punts de control.
• Cada participant està obligat a atendre les peticions i preguntes de qualsevol
comissari, metge, infermer o responsable d'avituallament ja sigui en controls estipulats
o en qualsevol altre punt del recorregut.
• Cada avituallament disposarà de degustació de Cervesa Artesana del Montseny i
aigua.
• S’ha de parar a tots els avituallaments.
• A l'arribada a la Companyia Cervesera del Montseny, els participants disposaran
d'una zona dotada amb menjar calent, aigua, servei mèdic i molta cervesa
• Els corredors podran utilitzar una zona de dutxes i descans habilitada a aquest efecte
al pavelló de Sant Miquel de Balenyà.
Servei de guarda roba
L'Organització també posarà a disposició dels participants un servei de guarda roba
permanent a la zona de lliurament de dorsals perquè puguin deixar aquell material que
desitgin tenir en arribar. Aquest material haurà d'estar en una bossa o motxilla, que
s'identificarà amb una etiqueta facilitada per l'Organització. Igualment en aquest cas
l'organització no comprovarà l'estat de la bossa ni del material del seu interior, de
manera que igualment no atendrà reclamacions per ruptura de la mateixa i / o del
material del seu interior, ni per la pèrdua dels objectes que contingui. Per això es
recomana que tant la bossa com el material del seu interior no siguin fràgils ni de valor
i que el tancament de la borsa estigui ben assegurat per evitar pèrdues. La borsa es
podrà recollir fins al tancament de la cursa, un cop passat aquest horari, l'organització,
no es fa responsable del material dipositat al guarda roba.
Seguretat i assistència mèdica
A la sortida i a l’arribada hi haurà equips mèdics i en el recorregut i haurà equips de
seguretat coordinats per el cos de protecció civil.
Tots els corredors estan obligats a socórrer a qualsevol altre participant que ho
necessiti, dins de les pròpies capacitats i coneixements. No fer-ho implicaria incórrer
en un delicte greu per omissió de socors, estipulat per la llei.

