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CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS DE REI 
 

MARXA D’ORIENTACIO I REGULARITAT SISTEMA DUFOUR, “LA MARXETA” 
 

REGLAMENT 
 
PREAMBUL 
El Centre Excursionista Molins de Rei (CEM) es congratula de la popularitat obtinguda per la 
MARXETA des del seu inici, tant en l’àmbit esportiu, com en el d’activitats de la vila de Molins de Rei i 
remarca el seu caràcter lúdic sense renunciar per a res a l’aspecte competitiu. La concentració 
necessària i els aspectes tècnics fan de la marxa una altra manera, més enjogassada, d’acostar-se a la 
natura gaudint del paisatge i del laberint de pistes, camins i corriols. 
 
Article I: ORGANITZACIÓ 
a) El CEM organitza la popular Marxeta, sistema Dufour, d’orientació i regularitat que transcorrerà pel 

terme municipal de Molins de Rei i eventualment pel terme dels municipis veïns. 
b) Per conveni amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) aquesta s’inclourà en 

el calendari de la Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades. Si s’escau, podrà integrar-se 
també en altres competicions. 

c) La participació serà oberta a tothom, amb independència de la seva afiliació, o no, a Entitats 
Federades de Catalunya. 

d) A cada edició de la Marxeta s’editarà un annex que complementarà aquest reglament, amb totes 
les dades, dates i horaris referents a l’àmbit de la prova. 

 
Article II: EQUIPS 

a) La participació serà per equips de dues persones, que sumin més de 25 anys entre les dues.  
b) Quan un dels marxadors d’un equip sigui menor d’edat el marxador major d’edat es fa implicitament 

responsable del seu comportament pel que fa al civisme, l’esportivitat i la seguretat. 
c) Quan els dos components d’un equip siguin menors d’edat caldrà l’autorització paterna dels dos. 
d) Opcionalment, un equip podrà incorporar com acompanyant un tercer marxador sempre que sigui 

menor de 12 anys. En aquest cas, al menys un del participants ha de ser major d’edat.  
e) Per a la puntuació per a la Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades, només s’inclouran els  

participants estiguin federats. 
f) La Comissió Organitzadora es reserva el dret de tancar la inscripció en el moment que la quantitat 

d’equips sobrepassi el nombre que pugui afectar negativament la organització, la seguretat i la 
durada de la prova.  

g) En compliment de normes emanades de la Llei General de l’Esport els participants hauran d’estar 
federats. En els cas de no tenir la llicencia de la FEEC o similar caldrà obtenir la llicència temporal, 
que inclou l’assegurança, formalitzant-la juntament amb la inscripció a la prova. Aquesta disposició 
inclou els acompanyants menors de 12 anys. 

h) Un cop formalitzada la inscripció i prèvia autorització de la Comissió Organitzadora, només podrà 
canviar-se un component de l’equip. Aquest canvi s’haurà d’acreditar abans de la sortida. 

 
Article III: INSCRIPCIONS 
Es podran efectuar: 
a) A la seu social del CEM els dies i hores que es publicaran oportunament. (annex) 
b) Per fax i correu electrònic, als números i adreces que es publicaran. (annex) 
c) En tots els casos s’haurà de facilitar: 

Nom i cognoms de cada membre de l’equip, adreça i altres mitjans de contacte. Pels marxadors de 
la   Copa Catalana, núm. de federat i nom de l’entitat federada. 

d) L’import dels drets d’inscripció, el seu abonament i els terminis de inscripció es faran públics 
d’acord amb la data de la prova. Els equips inscrits fora del termini fixat tindran un recàrrec en el 
preu. (annex) 

e) Cap inscripció no es considerarà efectiva si no s’han complert els requisits anteriors i satisfet 
l’import corresponent. 

f) La Comissió Organitzadora podrà demanar l’acreditació de qualsevol dada de la inscripció. 
 
Article IV: ORDRE DE SORTIDA 
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a) L’ordre de sortida s’adjudicarà, en acte públic, el dia anterior a la prova, al lloc i hora que 
s’anunciaran oportunament. (annex) 

b) A cada número de inscripció li correspondrà un número de sortida determinat per atzar. Per tal de 
possibilitar inscripcions de última hora hi haurà aproximadament un 10% més de números de 
sortida que equips inscrits. D’aquesta manera queden ja adjudicats els números de sortida de les 
inscripcions d’última hora. S’adjudicaran els números de sortida en dues series, els números 
senars i els números parells seguint rigorosament l’ordre de inscripció. No s’establiran diferències 
entre federats i no federats. 

c) La sortida es donarà a un equip cada minut. En el cas de que el número d’equips inscrits ho faci 
aconsellable es donarà la sortida a dos equips alhora. 

d) Les noves inscripcions que hi pugui haver fora de termini hauran de ser sol·licitades a 
l’organització, com a molt tard,  mitja hora abans de la sortida del primer equip. La modificació en la 
composició d’un equip haurà de ser sol·licitada, al menys, mitja hora abans de l’horari que tingui 
assenyalat. 

e) No es permetrà la sortida de cap equip que no estigui format per les dues persones registrades en 
el full de ruta i en possessió de la llicència federativa, anual o temporal. 

f) El full de ruta portarà anotada l’hora de sortida de l’equip. Abans de sortir s’ha de presentar al 
control de sortida, que hi posarà una contrasenya de conformitat. 

g) L’hora de sortida es publicarà a l’annex de cada edició. El lloc de sortida s’indicarà després 
d’adjudicar l’ordre de sortida, i serà a les rodalies de Molins de Rei. 

 
Article V: DOCUMENTACIÓ I GRÀFICS 
a) Després de l’assignació de l’ordre de sortida, a la seu del CEM i a l’hora que s’anunciarà (annex), 

es podrà recollir la documentació de la prova, que consistirà: 
- El full de ruta. 
- El gràfic descriptiu de la prova, amb referències i mitjanes horàries. 
- Dorsals d’identificació. 
- Taula d’equivalència horària. 
- Extracte del Reglament de la marxa. 

 
Article VI: LA MARXA 

a) Els azimuts estaran indicats amb els graus vers el nord magnètic en el sentit de les busques del 
rellotge. Els azimuts es prendran des de l’encreuament dels eixos dels camins de la cruïlla. La 
indicació dels graus preval a la representació en el gràfic. En canvi, els signes convencionals 
tindran la representació i situació correcte segons el sentit de la marxa. 

b) Les diferents velocitats segons les dificultats del terreny, compensades, donen la mitjana global 
establerta per a cada tram, que en cap cas podrà excedir de 5 km/h./h.  

c) En un mateix tram no es podrà passar, en cap sentit, per un camí que ja s’hi hagi passat, però si 
traspassar-lo. Això només serà possible en trams diferents no consecutius. 

d) Per al descans dels participants s’establiran parades obligatòries en els controls de 
neutralització al llocs assenyalats. En cada un d’ells hi haurà un cartell indicant el temps de que 
es disposa. 

e) Per cada azimut hi haurà una autoneutalització de 15 segons. 
f) En els controls de regularitat l’autoneutralització serà d’un minut, llevat d’aquells que tinguin 

neutralitzacions especials. 
g) Els temps de totes les neutralitzacions estaran inclosos en l’horari oficial. 
h) La marxa serà tancada per un membre de l’organització –“escombra”- que sortirà 30 minuts 

després de l’últim equip. En el cas de que encalci algun equip respectarà la marxa d’aquest fins 
que acumuli un retard de 30 minuts al pas per un control i li comunicarà la seva desqualificació. 
El pas de “l’escombra” tanca els controls.  

 
Article VII: CONTROLS I HORARI 
a) A més dels controls de sortida i de neutralització, s’han establert els de regularitat i els de pas, que 

seran secrets. Per als equips participants a la Copa Catalana s’establirài el control de motxilla. 
b) El nombre de controls de qualsevol tipus no ha de coincidir necessàriament amb els espais 

reservats per a aquestos en el full de ruta. 
c) En els controls de regularitat s’anotaran en el full de ruta els temps emprats a minut vençut. 
d) En els controls de pas només es marcarà la contrasenya quan s’hi accedeixi en el sentit correcte 

de la marxa i no consti el pas per cap control posterior. 
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e) Tant els controls de pas com els de regularitat invalidaran les caselles buides corresponents a 
controls precedents. 

f) L’horari oficial de la marxa previst per l’organització estarà exposat a l’arribada de manera que tots 
els participants podran fer-se una auto avaluació dels temps i regularitat emprats i les 
penalitzacions. 

 
Article VIII: PENALITZACIÓNS 

- Per cada minut d’avanç o retard sobre l’horari oficial es penalitzarà de la manera següent: 
1 punt en els controls de neutralització i arribada. 
3 punts en els controls de regularitat. 

- 25 punts per cada control de pas omès. 
- 25 punts si el full de ruta no porta la contrasenya de control de sortida. 
- 10 punts per no portar visible el número d’identificació. 
- 15 punts a l’equip que s’hagi sorprès corrent o aturant-se, amb la intenció d’alterar el seu temps 
        de pas pels controls i així el resultat de la prova. 
- 25 punts per no portar motxilla (els equips participants a la Copa Catalana). 

 
Article IX: PUNTUACIÓ 
La puntuació de cada equip serà el resultat de la suma de les penalitzacions descrites en el article 
anterior 
 
Article X: DESQUALIFICACIONS 
Serà motiu de desqualificació: 
a) Si participen en l’equip menys o més persones de les inscrites en el full de ruta (dos participants i si 

s’escau, l’acompanyant menor de 12 anys) o alterar-ne la composició. 
b) Perdre el full de ruta. 
c) No passar per tots els controls de regularitat i neutralització, i segons l’ordre establert. 
d) Efectuar anotacions o esmenes al full de ruta. 
e) No lliurar el full de ruta al control d’arribada. 
f) Trigar més de 30 minuts en relació amb l’horari oficial, en el total de la prova o en qualsevol dels 

controls, a excepció del cas d’un equip que hagi hagut d’auxiliar-ne un altre. 
g) Efectuar el recorregut de la marxa, total o parcialment, abans de l’hora de sortida que li 

correspongui a l’equip. 
h) Que deliberadament un equip canviï de lloc les marques existents en el recorregut de la marxa. 
i) Utilitzar el telèfon mòbil o servir-se de qualsevol mitjà de comunicació en el decurs de la prova per 

conèixer o donar a conèixer la situació dels controls o característiques de l’itinerari. 
j) No atendre les indicacions dels membres de l’organització o si s’escau, dels controls. 
k) La participació amb animals de companyia. 
l) Portar objectes sorollosos o tenir un comportament que molesti als altres participants. 
m) Degradar o malmetre el medi ambient. 
 
Article XI: CLASSIFICACIÓ 
S’establiran les següents classificacions: 
a) Per equips: s’establirà el total de punts carregats a cada equip i s’ordenaran rigorosament de 

menor a major.  
b) Per entitats: s’efectuarà segons la suma dels seus tres millors equips classificats. Quedarà exclòs 

d’aquesta classificació el CEM. 
c) Els empats es resoldran pel nombre de controls exactes. En cas que es mantingui l’empat, es 

resoldrà pels controls exactes de regularitat i si persisteix és tindrà en compte qui hagi tret menor 
puntuació en el tram més llarg de regularitat, si continua l’empat es farà el mateix amb segon tram 
més llarg, i així successivament. Esgotada la possibilitat de desempatar per la puntuació dels trams 
de regularitat es consideraran classificats “ex aequo” en el mateix lloc i se saltarà un número en 
l’ordinal de la llista. 

d) La classificació s’exposarà a la seu social de l’entitat organitzadora, com a més tard, tres dies 
després de la Marxa, als quinze dies s’hi exposarà la classificació definitiva ateses les possibles 
reclamacions. També es podrà consultar a la pàgina web de l’entitat. 

e) Les classificacions, provisional i definitiva, seran enviades a les entitats participants. 
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Article XII: JURAT CLASSIFICADOR 
Serà integrat per: 
a) Tres representants del CEM i, voluntariament, un membre del Comitè Català de Marxes. També de 

foma voluntari però amb veu i sense vot, un delegat de cada entitat que hi hagi participat, a més 
d’un participant escollit a l’atzar a l’acte d’assignació de l’ordre de sortida al que se li comunicarà la 
designació en el moment de recollir la documentació. 

b) Es reunirà el dia següent al de la prova per tal de resoldre les reclamacions presentades i elaborar 
les classificacions provisionals (annex). 

c) El jurat es tornarà a reunir set dies més tard per estudiar les possibles al·legacions a la classificació 
provisional i elaborarà la classificació definitiva. 

 
Article XIII: RECLAMACIONS 
a) A l'arribada hi haurà un llibre de reclamacions a disposició dels equips participants fins a 30 minuts 

després de l’arribada de l’últim equip. Les reclamacions seran resoltes pel jurat classificador en el 
termini especificat a l’article XII. No serà admesa cap reclamació sobre la prova que no sigui feta 
per aquest procediment. 

b) Els controls no acceptaran cap tipus de reclamació ni entraran en polèmica sobre cap eventualitat 
de la prova. En el cas de qualsevol discrepància sobre els temps adjudicats, en els controls de 
regularitat i de neutralització, els marxadors podran demanar de fer-la constar en el full de 
incidències del control i a l’arribada refrendar-la al llibre de reclamacions. 

c) Una vegada publicades les llistes provisionals hi haurà un termini de 5 dies per presentar 
al·legacions. Aquestes podran ser presentades per escrit a la secretaria del CEM o bé per correu 
electrònic. No seran admeses les que no siguin fetes mitjançant un d’aquets procediments.  

 
Article XIV: DISPOSICIONS FINALS 
a) El mal temps no serà obstacle per la celebració de la prova, la qual ,tot i així, podrà ser alterada o 

suspesa a criteri de la Comissió Organitzadora. 
b) Una vegada iniciada la prova i donada la sortida a tots els participants, en el cas de produir-se la 

suspensió, la Comissió Organitzadora considerarà els trams que tots els equips hagin pogut cobrir 
en unes condicions raonablement comparables i s’establirà la classificació sobre aquesta base. 

c) L’organització no es fa responsable dels danys que puguin causar o sofrir els participants, si bé 
vetllarà per evitar que se’n puguin produir. Es obligatori seguir les instruccions donades en 
qualsevol moment pels membres de l’organització. 

d) Aquest reglament serà aplicat a la totalitat dels participants. No obstant, en el cas de que algun 
article entri en conflicte amb alguna disposició per als participants de la Copa Catalana o altre 
campionat es farà una classificació paral·lela que reculli les variants. Aquesta segona classificació 
serà nomes als efectes del campionat que la sol·liciti, sense dret a cap trofeu ni distinció per part del 
CEM. 

e) No es permet repartir cap mena de propaganda durant la prova sense permís de la Comissió 
Organitzadora. 

f) El fet de participar en aquesta marxa implica acceptar totalment el present reglament i l’annex que 
el complementa. 

g) Corre a compte dels marxadors que vulguin puntuar en els possibles campionats que incloguin la 
Marxeta, el conèixer el reglament corresponent. 

h) Qualsevol cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’Organització o el Jurat Classificador, 
segons les competències. 

i) L’aprovació d’aquest reglament ha estat notificada pel Comitè Català de Marxes de la FEEC amb 
data 26 de maig de 2009. 

 
 


