BURRIACXTREM 2018
PRESENTACIO
Un any mes desde el GRUP DE MUNTANYA ARGENTONA us presentem la 16 edicio de la
CURSA DE MUNTANYA CASTELL DE BURRIAC trofeo PERE ASTURIANO la BURRIACXTREM
2018 que aquest any cel.lebrarem el mes de Novembre, amb algunes novetats.
Com ha cambi mes destacat envers l’anterior edicio em decidit desde l’organitzacio retornar a
l’anterior format de dues curses i suspendre la cursa de Maratho de 42 km donat l’esforç que
suposa per un equip com la nostre organitzar una cursa d’aquesta distancia i l’exces d’oferta
que afecta negativament en el nombre d’inscrits.
Axi que em decidit centrat totes les nostres forces en les curses de 17 i 28 km
BURRIACXTREM 17 i BURRIACXTREM 28
Aquest any amb nous circuits, sensa perdre l’essencia de la nostre cursa 100x100 corriols em
optat per desplaçarnos mes cap la zona de Santa Elena d’Agell i abandonar momentaneament
la zona de Can Patota , Orrius i el turo de Can Prat.
El Castell de Burriac el tindrem a mitja cursa i no a la part finals com quasi sempre ha sigut
tradicional, esperem que aquest nou circuit sigui del vostre agrat, creiem que será un
recorregut molt trencacames, amb una repeticio cuntinua de trams molt rodadors i pujadors i
la recompensa final de els 2 ultims kilometres en baixada i l’entrada a meta pel carrer gran amb
l’estora verda i l’escalf del public.
1 JUNY
OBERTURA INSCRIPCIONS www.burriacxtrem.cat
BURRIACXTREM 17K
Kilometratge
17,18 KM
Desnivell
777 mts + i 873 mts Nombre participants
450
Preus:
01-06-2018 al 31-07-2018 20€
01-08-2018 al 15-10-2018 25€
16-10-2018 al 15-11-2018 30 €
BURRIACXTREM 28K
Kilometratge
27,83 KM,
Desnivell
1.466 mts + i 1.474 mts Nombre participants
300
Preus
01-06-2018 al 31-07-2018 25€
01-08-2018 al 15-10-2018 30€
16-10-2018 al 15-11-2018 35€

L’edat minima per poder participar es de 18 anys. Caldra autoritzacio de la mare, pare o tutor
legal explicita atal efecte si un menor sol.licita participar, podeu descarregar document a la
paguina www.gmargentona.com o www.burriacxtrem.com.
La inscripcio a la cursa dona dret a fer servir tota l’insfraestructura que l’organitzacio posa al
servei dels participants, guardarroba, vestuaris, dutxes, serveis de ficio , Creu Roja, etc.

5 NOVEMBRE
INSCRIPCIONS CORRECUITA PAPERERIA ARENAS
9 NOVEMBRE
SALO DE PEDRA
20,00 HORES INAGURACIO EXPOSICIO 15 ANYS BURRIACXTREM
OBERTA AL PUBLIC DEL 9 AL 18 de Novembre
11 NOVEMBRE
FONT PICANT
CANICXTREM
08,00 HORES RECOLLIR DORSALS i CONTROL VETERINARI
08,15 HORES BREFING
09,00 SORTIDA CANIEXTREM

17 NOVEMBRE
PLAÇA NOVA
CORRECUITA
11,00 HORES INSCRIPCIONS PLAÇA NOVA i RECOLLIR DORSALS
16,00 HORES RECOLLIR DORSALS
17,00 HORES CORRECUITA 0-4 ANYS
17,10 HORES CORRECUITA 5-7 ANYS
17,20 HORES CORRECUITA 8-12 ANYS
17,30 HORES CONCERT BANDA BUFERA – STREPITS-XACOLATADA
CASAL DE LA GENT GRAN
17,00 HORES RECOLLIR DORSALS BURRIACXTREM CASAL DE LA GENT GRAN
SALO DE PEDRA
19,00 HORES CONFERENCIA
18 NOVEMBRE
PLAÇA NOVA
07,00 HORES RECOLLIR DORSALS
08,15 HORES BREEFING BURRIACXTREM 25

08,30 HORES SORTIDA BURRIACXTREM 25
09,45 HORES BREEFING BURRIACXTREM 15
10,00 HORES SORTIDA BURRIACXTREM 15
12,30 ENTREGA DE PREMIS
RECORREGUTS
Ela recorreguts de les dues curses transcorrent integrament pels termes municipals
d’Argentona i Cabrera de Mar, dins del parc natural de la Serralada del litoral, gaudint un
vagada mes del teresor incomparable del nostre entorn de bosc mediterrani, pins, sureres,
flora i fauna, pero sobre tot camins i corriols que en fan xalar de valent de la nostre cursa,
coronant els nostre sostre el turo de CIRES 484 mts i el Castell de Burriac 392 mts.
Sortirem de la Plaça Nova, cap el Collell,la Pedrera, la Font den Quicu, la Font del Gabaix, el
Rocar d’en Serra, turo Matacabres, la Bestia, turo de Cires, Creu de l’Abella, Castell Burriac, coll
Codera, Santa Elena, turo Orriols, Font Picant, turo Rodo, bassa de Senglar, la Feu i el Pujolar i
d’aquí pel corriol del cactus tot baixada i vista ponoramica d’argentona l’estora verda ens
espera.
CONTROL DE PAS
Al turo de Matacabres KM-7 i KM-10,8
CRONOESCALADA LES BRUIXES
Tram cronometrat independent de la clasificacio general de cada cursa, son 530 mts
amd
133 mts. de desnivell positiu per un corriol d’arrels i pedres desde darrera el manantial de
Cabrera i fins a dal del Castell Burriac, amb un premi especial pel mes rapit, masculi i femeni:
una paletilla gentilesa de CARNS SELECTES PILAR .
Tot aixo amb animacio incorporada pel grup de batucada SSSTREPITS
Tambe hi heura diferents trams de STRAVA al llarg del circuits que estarant degudament
senyalitzats.
AVITUALLAMENTS
Aquets any em disposat de 5 avituallaments amb solids i liquits indistintament.
AV- 1 DALIPA
AV – 2 MATACABRES
AV – 3 CASTELL
AV –4 FONT PICANT
AV – 5 MAL PAS

KM 6 – KM
KM 10 – KM
KM 14 – KM
KM 20
KM 25 – KM

3
7,5
11,5
15.5

CONTROL DE PAS
CP – 1 MATACABRES

KM-10 – KM 7.5

TEMPS DE TALL
BURRIACXTREM 17
BURRIACXTREM 27

KM – 11.5
KM – 14
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En els dos circuits de la BURRIACXTREM están previst diferents controls de pas distribuits
estrategicament, tots els corredors están obligats a pasar per tots aquest punts de control.
En cas de no fer-ho el corredor quedara exclos de les classificacions
L’organitzacio es reserva el dret de col.locar controls de pas sorpresa al llarg dels dos circuís
de la BURRIACXTREM
El corredors que arribin al control de pas superat el temps de tall establert per
l’organitzacio, s’hauran de treure el dorsa i abandonat la cursa, en cas que decideixin
continuar ho faran sota la seva responsabilitat.
Es responsabilitat del corredor portar l’equip i material necessari per afrontar aquesta
prova.
Tots els corredors han de saber que están en optimes condicions fisiques per afrontar una
prova d’aquestes caracteristiques.
Es obligatori per tots els participats seguir les instruccions donades per qualsevol membre
de l’organitzacio de la BURRIACXTREM. La no acceptacio de les directrius de seguretat
significara l’exclusio del corredor de la cursa.
Tots els corredors tenen l’obligacio d’asistir i comunicar al control mes proxim qualsevol
incident que hagin observat , en cas de no fer-ho serán exclossos de la proba.
Els corredors que decideixin abandonar la prova tenen l’obligacio de comunicar-ho al
control de pas mes proxim on es produeix la retirada.
El corredor es responsable de validar els temps de pas i arribada a meta fent us del
sistema de cronometratge que l’organitzacio de la BURRIACXTREM tingui establert.
El dorsal es portara en lloc visible i sensa manipulacions, amb risc de qui no ho faci sigui
exclos de les clasificacions
Els dos itineraris estarán degudament senyalitzats amb cintes plastiques de color blnc amb
el logotip de la BURRIACXTREM, fletxes de color groc, creus vermelles de prohibit el pas i
controls de l’organitzacio en els camvis de sentit.
Qui no tingui cura o demostri actitut poc respectuosa envers l’entorn natural on es
desenvolupa la cursa podrá ser exclos de la prova per l’organitzacio
Els menors d’entre 14-18 anys els caldra participar una autoritzacio de la mare, pare o tutor
legal.
L’organitzacio no es fara responsable dels danys causats o patits pels corredors
Tots els avituallaments estarán previstos de contenidors per depositar els restes siguin
organits o plastics. Esta completament prohibit lle´nçarlos fora d’aquesta zona que estará
degudament senyalitzada. Llensar deixalles fora d’aquestes zones suposara l’exclusio de la
prova.
Per poder particpar en la categoría LOCAL es imprescindible fer constar en el full
d’inscripcio ser menbre del GRUP MUNTANYA ARGENTONA
PROTECCIO DE DADAES. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, totes l
es 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 que les seves dades personals siguin publicats a les llistes d’inscripcions.
DRETS D’IMATGE. Tots els participants renuncien als seus drets d’imatge durant la cursa.
L’organitzacio podrá utilizar les imatges de la cursa per motius d’interes propi. Els
participants autoritzen a l’organitzacio de la BURRIACXTREM a la realitzacio de fotografíes i

filmacio de la seva participacio en la BURRIACXTREM 2018 i en dona el seu consentiment
per la seva explotacio comercial i publicitaria.
19. La formalitzacio de l’inscripcio implica l’acceptacio d’aquest reglament
20. Tota lo que no estigui previs en aquest en el present document quedara sota la decesio de
l’organitzacio de la BURRIAC EXTREM
PREMIS I CATEGORIES ( PER CADA CIRCUIT)
GENERAL: Primer/a, Segon/a, Tercer/a
JUNIROR 18-21 anys masculi i femeni (Premi al primer /a clasificat de la categoría)
SENIOR
22-40 anys masculi i femeni
(Premi al primer /a clasificat de la categoría)
VETERANS 41-50 anys masculi i femeni (Premi al primer /a clasificat de la categoría)
MASTER mes de 51
masculi i femeni (Premi al primer /a clasificat de la categoría)
EQUIPS nomes BURRIACXTREM 28
DONA – DONA (Premi al primeres clasificases de la categoría)
HOME – HOME (Premi al primers clasificats de la categoría)
DONA – HOME (Premi al primer/a clasificat de la categoría)
LOCAL soci/a GRUP MUTANYA ARGENTONA
Els trofeus son acumulatius
Entrega trofeus 12,30 hores
Desde el GRUP DE MUNTANYA D’ARGENTONA volem donar les gracies als Ajuntaments de
Cabrera de Mar, Argentona, Parc de la Serralada del Litoral, propietaris forestal, a tots els
menbres de la nostre entitat, voluntaris i empresses que hi col.laboren incodicionalment, per
fer que la BURRIACXTREM sigui una de les curses mes valorades dins el mon del trail-running.
Us desitgem una molt bona BURRIACXTREM 2018 !!

