Reglament OPEN MITJA DEL CASTELL 2020
Vivim temps difícils, de canvis i d'incerteses. Tenim ganes que tornin les
carreres, de poder competir com ho fèiem fins fa ben poc, però haurem
d'esperar un temps per a competir com abans. Hem de pensar en noves
maneres de gaudir del trail i de la competició i, per això, us presentem la nostra
Open Mitja del Castell 2020
DESCRIPCIÓ:
La Open Mitja del Castell és una carrera de trail per a realitzar amb total
independència i autonomia, sol/a o acompanyat/da, el dia i a l'hora que
cadascú triï durant un període de temps i pel recorregut complet proposat per
l'Organització en qualsevol de les seves dues distàncies sense necessitat de
contacte físic amb l'organització, voluntaris, o altres participants. Els guerrers
de la Mitja del Castell podran completar un recorregut (Mitja o Experience),
cronometrant-lo i confirmant el pas pels diferents punts de control, únicament,
utilitzant un telèfon intel·ligent o rellotge amb GPS… i podeu repetir les
vegades que vulgueu o fer l'altre recorregut.
LLOC:
El Papiol i la Serra de Collserola
Sortida i arribada: Castell del Papiol
DURADA:
De l’1 de setembre al 18 d’octubre de 2020
RECORREGUTS:
• Mitja del Castell (24,5 k +1.100 m)
• Mitja Experience (12,7 k + 500 m)
Mateixos recorreguts del 2019
Atenció: Tots dos recorreguts no estan marcats
CATEGORIES:
• General (masculí i femení).
• Sub-23 (de 18 a 22 anys) nascuts entre el 2002 al 1998.
• Sènior (de 23 a 45 anys) nascuts entre el 1997 al 1975.
• Veterà (més de 45 anys) nascuts 1974 i abans.

INSCRIPCIONS:
Des de l'1 d'agost fins al 15 d'octubre de 2020 a través del nostre formulari i
enviant comprovant del pagament de la inscripció a info@mitjadelcastell.com
abans del 15 d'octubre.
Una vegada rebuda la inscripció dels nostres guerrers enviarem un mail amb el
dorsal virtual i els tracks dels recorreguts.
Durant la durada de la Open Mitja del Castell podràs fer el recorregut tantes
vegades com vulguis i fins i tot fer totes dues distàncies i batre les teves
pròpies marques, ens piquem?
PREU:
Si bé, es poden realitzar els recorreguts de manera lliure, hem establert un preu
de 3 € per cada corredor/a fet que vulgui participar de manera oficial, rebent el
seu dorsal virtual i entrant a les classificacions. El 100% de la inscripció anirà
destinat al Banc dels Aliments de Barcelona.
La donació mínima és de 3 € però qui ho desitgi voluntàriament pot ampliar la
seva aportació. L'aportació es realitzarà directament a l’enllaç de la Fundació
del Banc dels Aliments
Si addicionalment vols tenir la samarreta de Finisher (cotó) per 10 € pot ser
teva (demana-la en emplenar el formulari i en el mail d'inscripció t'expliquem
com aconseguir-la)

PREMIS:
Setmanalment es publicaran les classificacions.
Una vegada transcorregut el període de la Open Mitja del Castell, el 23
d'octubre es publicarà la classificació final i totes les categories tant de la Mitja
del Castell com de la Mitja Experience.
Sempre que hi hagi un mínim de 10 participants en la categoria el vencedor/a
tindrà com a premi la inscripció per a la Mitja del Castell o Mitja Experience
2021.
En cas de ser menys de 10 participants en la categoria el vencedor/a li
regalarem la samarreta de Finisher.
Categories no acumulables ni distàncies per a tenir dret a Premi.
Premi al corredor/a que durant el període de la Open realitzi en més ocasions
els circuits indistintament sigui Mitja o Experience o es realitzi en un sol dia o si
algú s'atreveix… tots els dies des de l'1 de setembre al 18 d'octubre.
L'Organització es guarda el dret de desqualificar a un/a corredor/a si no realitza
el recorregut complet, retalla, falsifica les seves dades personals o del GPS així
com si té practiques insolidàries amb el medi ambient o amb altres companys.
L'Organització està totalment oberta a qualsevol reclamació competitiva
sempre que s'aportin proves i arguments sòlids.
EINES NECESSÀRIES:
Per a poder participar, necessitaràs una d'aquestes dues opcions:
• 1) Aplicació gratuïta Strava instal·lada en el teu telèfon i seguir a la Mitja del
Castell. Disponible App de Strava a Apple App Store i Google Play.
• 2) Rellotge amb GPS, enviar-nos per mail l'arxiu gpx de realització del
recorregut (últim dia per a rebre arxius GPS – 21 d'octubre 2020, sempre amb
data de realització del recorregut entre 1 de setembre i 18 d'octubre 2020 (tots
dos inclosos).
Per a poder seguir el recorregut sinó el coneixes:
• Un telèfon intel·ligent o rellotge amb GPS activat.
• Una aplicació de lectura de gpx instal·lada en el teu telèfon.
• Descarregar l'arxiu gpx per a poder seguir el recorregut a través del teu
telèfon o dispositiu GPS.

XARXES SOCIALS:
Comparteix les fotos de la ruta, el teu dorsal i la teva experiència en les xarxes
socials i etiqueta'ns (@mitjadelcastell #openmitjadelcastell #openmc). Ens
encantarà veure com gaudeixes, de nou, de les “nostres” muntanyes i defenses
el “nostre” castell !!!
Segueix-nos al facebook i Instagram (@mitjadelcastell) per a estar al dia de
totes les novetats !!!
RESPONSABILITATS:
La Mitja del Castell recomana seguir les mesures de seguretat i els protocols
sanitaris de l'Estat a cada moment per al desenvolupament de la prova, res és
més important que la nostra salut.
Si us plau cuida la muntanya, és la millor herència per als nostres fills.
La Mitja del Castell no es fa responsable dels accidents i responsabilitats
derivades durant el transcurs de la prova Open Mitja del Castell des de l'1 de
setembre fins al 18 d'octubre de 2020.
Per a qualsevol comunicació amb l'Organització via mail
info@mitjadelcastell.com
El nostre motiu i principal objectiu de fer aquest format de la Mitja del Castell és
passar-ho bé, gaudir del que ens agrada, per tant, apliquem sentit comú.
Ens veiem a la muntanya !!!

