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Naturland Enduro Race kids 10-11 
de juny 
Sant Julia de Lòria 

Programa Cursa 

Divendres  

18h00- 21h00 recollida de dorsals a Naturland, cota 1600 

20h00 Briefing presencial i online per zoom a Naturland, 
cota 1600 

Dissabte 

08h00- 12h00 recollida dorsals a Naturland cota 1600 

10h00-13h00 entrenaments 

16h00- 20h00 cursa 

Entrega de premis a Naturland cota 1600 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Disposicions generals 



  
 

 
 

La cursa tindrà lloc des de divendres 10 fins a dissabte 11 de juny de l’any 2022 

La cursa te lloc a Naturland Bike Center 

Naturland  https://goo.gl/maps/DLS5kSXjAfrkRRgo8 

La cursa es disputa seguint el reglament tècnic i Esportiu de les Enduro World 

Series KIDS i campionats Nacionals d’Andorra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/DLS5kSXjAfrkRRgo8


  
 

 
 

2. Inscripcions 

https://Naturland Enduro Home | NaturLand 

Per tal que la inscripció sigui vàlida s’han de proporcionar totes les dades que es 

demanen al formulari i efectuar el pagament de la mateixa. 

* És obligatòria la lectura i acceptació d’aquest document per fer la inscripció, 

pots demanar ajut a un adult.  

• El termini d'inscripció conclou el dimarts 07 de juny a les 23:59h o quan es 

completin les 100 places disponibles. 

• El preu d´inscripció per participant és de10€ per la categoria Balance i  20€ la 

resta de categories 

• La inscripció inclou: 

o Atenció al participant en línia i presencial. 

o Dret de participació a la competició. 

o Dorsal de la EWS Kids 

o Accés a les dutxes 

o Zona de paddock gratuïta 

o Wellcome pack 

o Cronometratge i seguiment en directe. 

o Marcatge de recorregut i personal. 

o Avituallaments líquids i sòlids. 

o Assistència mèdica dins i fora del recorregut. 

o Àrea de rentat de bicicletes. 

o Diversió sense límits. 

o Amics nous. 

 

• En cas de qualsevol tipus de desqualificació o abandó de la competició, la quota 

de inscripció no serà reemborsada ni totalment ni parcialment. 

 

 

https://naturland.ad/naturland-enduro-race


  
 

 
 

 

3. Participació. 

• Tots els participants han de tenir almenys 2.5 anys el dia de la cursa. 

• Els participants mes grans de 5 anys han de tenir una llicència per a ciclisme 

de competició. No s'accepten les llicències no competitives,  de cicloturisme ni 

les llicències d'altres esports. 

• Categories oficials de l'EWS Kids 

❖ Balance de 2,5 anys a 5 anys (mixta) 

❖ Groms de 5 anys a 8 anys femení i masculí 

❖ Shred Squad de 7 a 12 anys femení i masculí 

❖ EWS Rookies de 9 a 14 anys femení i masculí 

4. Pàrquing i paddock. 

• L'organització habilitarà zones de pàrquing pels corredors i acompanyants a 

Naturland. 

• Paddock: L'organització habilitarà una zona de paddock per a clubs.  Els 

equips/clubs que vulguin reservar espai hauran de sol·licitar-ho per correu 

electrònic al contacte endurorace@natuland.ad abans del dia 06 de juny de 2022 

a les 23h59 o abans que s’esgotin les places. 

5. Recollida de Dorsals 

Les verificacions administratives i recollida de dorsals tenen lloc el divendres 10 

de juny de 18:00 a 21:00 h  I el dissabte de 8:00 a 12:00 h. a Naturland 

• Els corredors hauran d'anar personalment a recollir el dorsal. 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

6. Recorregut. 

• El recorregut es donarà a conèixer el divendres 10 de juny. 

• Cada categoria te el seu propi recorregut i dificultat. 

❖ Balance de 2 anys a 5 anys 

Un esdeveniment pensat per a nens amb bicicletes d'equilibri i primeres 

bicicletes de pedal. Aquest circuit especial estarà format per petits mòduls de 

fusta per equilibris i alguna sorpresa mes, sempre adequada a la edat i nivell dels 

participants. 

❖ Grooms de 5 anys a 8 anys 

Els Grooms tindran l'oportunitat de provar una etapa d'enduro EWS-KIDS, en 

una contrarellotge en solitari. Es tracta de divertir-se i passar el temps en un 

entorn de cursa. 

Es requereix una bicicleta de muntanya amb rodes mínimes de 20". 

❖ Shred Squad de 7 a 12 anys 

El Shred Squad haurà de fer dues etapes EWS-KIDS, dos contrarellotges en 

solitari.  

Es requereix una bicicleta de muntanya amb frens davanters i posteriors. 

❖ EWS Rookies de 9 a 14 anys 

Esta categoria es on comença la diversió seria, els participants hauran de superar 

3 etapes de carrera. Aquest és un esdeveniment competitiu, una mostra de com 

és una carrera real de EWS.  

Cal una bicicleta de muntanya amb suspensió davantera i frens davanters i 

posteriors. 

 



  
 

 
 

 

• El recorregut estarà degudament marcat amb senyals, especialment als punts 

conflictius. 

• El recorregut en alguns punts oferirà diferents alternatives o traçades, però on 

sigui senyalitzat per cintes o balises haurà de ser respectat el traçat indicat, 

suposant la desqualificació la modificació o alteració del mateix. 

• El recorregut inclou ascensions exigents i trams tècnics en descens. És 

responsabilitat del participant decidir si ho pot superar muntat sobre la bici o no. 

• Tots els participants han de romandre dins dels límits naturals dels camins, 

sense fer retallades ni prendre dreceres. 

• Si un competidor surt del circuit haurà de reingressar pel mateix punt. 

• És obligació de cada corredor reposar el tram de cinta que hagi trencat en 

sortir-se, per evitar que altres corredors puguin equivocar-se. Categoria Rookies 

• La zona destinada a la Cursa Enduro Wolrd Series Kids es la Cota 2000 de 

Naturland 

7.Entrenaments oficials. 

• Els entrenaments oficials tindran lloc el dissabte 11 de juny de 10h a 13h. 

• Es possible que els corredors hagin de passar algun control Covid abans de 

començar els entrenaments, tot depenent de la situació epidemiològica del 

moment i de la normativa del Departament de Sanitat del Molt Il·lustre Govern 

d’Andorra. 

8. Briefing. 

• El briefing de de la cursa es farà el divendres 10 de juny a la sala designada a 

Naturland i l’assistència podrà esser tant presencial com virtual mitjançant zoom 

 

 

 



  
 

 
 

9. Desenvolupament de la prova. 

• El director de cursa podrà suspendre la mateixa a causa de causes de força 

major o climatològiques i sempre en interès de la seguretat dels corredors, sense 

obligació de la devolució de l’import de la mateixa. 

• Si un corredor no completa el recorregut dins del temps final, se li afegirà una 

penalització al seu temps total. Categoria EWS Rookies 

• S'establirà un temps de tancament de cada tram cronometrat, tots els 

corredors hauran de passar pel tram abans del tancament. En cas de no arribar 

quedaran fora  i podran continuar fent el recorregut de forma recreativa. 

Categoria EWS Rookies  

• El temps de sortida entre corredors serà de entre 10 i 20 segons, a determinar 

abans del briefing pel director tècnic. 

• Joc Net. Suposa competir netament, en igualtat de condicions i gaudir del 

esport. Mostrar esportivitat i ètica, evitant conductes innecessàries, il·lícites, 

lletges o agressives. 

• Els Comissaris poden desqualificar qualsevol participant que no respecti el joc 

net, expulsant-lo de la prova sense possibilitat de continuar-hi. 

• Els participants que deixen d'estar oficialment classificats poden continuar 

participant a la prova de manera recreativa sempre que no intervinguin en el 

desenvolupament ni resultat de la competició.  

•S'establirà un control de sortida de tots els corredors (punt 0), en què es 

revisaran les proteccions i la bicicleta. El corredor que no passi per aquest control 

Punt 0 serà exclòs de la classificació. 

• La pèrdua o modificació del número de dorsal, xip o placa comportarà la no 

classificació del corredor. 

• Els corredors que arribin al final d'un tram especial sense haver passat abans 

per la sortida de aquest tram, serà desqualificat de la prova. 

• En cap cas no serà autoritzat desplaçament alternatiu, propulsat a motor o 

elèctric sota pena d’expulsió. 



  
 

 
 

• Es pot rebre ajuda o assistència mecànica externa a tot el recorregut, 

avituallament marcats per l’organitzador. En cas que un corredor tingui un 

problema mecànic, haurà de ser capaç de resoldre'l amb els seus propis mitjans. 

Nomes categoria ROOKIES, la resta de categories poden rebre ajut. 

• En cas que un corredor sigui avançat per un altre de més ràpid, el primer haurà 

de facilitar la maniobra i no entorpir. És el corredor que avança que haurà d'avisar 

sobre les seves intencions de manera respectuosa i amb la paraula PAS. 

• En cas que un corredor modifiqui el recorregut (fletxes, senyals, cintes…) serà 

expulsat de la prova, podent ser fins i tot expulsat de la competició sencera. 

• Per afavorir la seguretat de carrera, personal d’organització convenientment 

identificat (Dorsal ORG), ha d'obrir els trams cronometrats amb una anterioritat 

al primer pilot d’aproximadament 5 minuts. 

• És deure de tot participant socórrer un altre que ha patit accident greu, i avisar 

el següent control. Per tal de poder socórrer ferits, es podran suspendre trams 

especials o anul·lar els temps marcats per al còmput final de temps de tots els 

corredors. S'aconsella que tots els corredors portin un telèfon mòbil durant el 

transcurs de la prova per tal de contactar amb l'organitzador per a qualsevol 

incident (dels participants o per tal de poder socórrer ferits). El telèfon de 

l'organitzador estarà anotat juntament amb els horaris de les sortides arribada, 

que seran lliurats als participants i que hauran de portar a sobre durant el 

transcurs de la prova). Nomes categoria ROOKIES. 

• En cas necessari en què s'hagi de tallar un tram, l'organització en donarà les 

instruccions necessàries per arribar al següent punt de pas. 

• Cada participant serà responsable de la seva participació a la prova. Ell o ella 

jutjaran per si mateix mateixos si deuen o poden seguir en carrera, a excepció 

que sigui el personal de Serveis Sanitaris o el director de carrera qui decideixi 

excloure'l per raons de seguretat relacionades amb la salut. Es recomana als 

participants que portin líquid i algun aliment energètic.  

• També és molt recomanable que cada participant porti un mínim de eines i 

recanvis per a la reparació de possibles avaries. Nomes categoria ROOKIES 



  
 

 
 

• L'organitzador es pot reservar el dret de resoldre qualsevol incidència no 

contemplada en aquest reglament segons el seu criteri juntament amb el col·legi 

de comissaris. 

• La inscripció a NATURLAND ENDURO RACE suposa l'acceptació d'aquest 

reglament i accepta que les dades personals introduïdes en el moment de la 

inscripció, seran gestionats per l'organització per a l'enviament i la gestió 

referent a la carrera. 

10. Equipament obligatori. 

• Els participants hauran de portar el casc homologat en tot moment. 

• Als trams cronometrats serà obligatori en ús de casc homologat, genolleres, 

motxilla o espatllera, guants i ulleres tant als entrenaments oficials com en 

carrera. 

• Es recomana que els corredors categoria ROOKIES portin: 

o Motxilla adequada 

o Jaqueta impermeable 

o Manta de seguretat 

o Kit de reparació de tubs/punxades 

o Eina múltiple 

o Farmaciola de primers auxilis bàsic i en bon estat 

o Mapa de la zona 

o Aliments i líquids 

o Protecció ocular (ulleres) 

o Contactes d'emergència proporcionats per l’organització 

o Xiulet 

•  No està permesa la utilització de mes d’una bicicleta durant la prova. 

• Un corredor pot utilitzar un equip diferent/no marcat durant l'entrenament 

oficial. 

 

 



  
 

 
 

12. Emergències. 

• En cas d'accident, el participant contactarà amb un dels controls situats al 

circuit. 

• A l'adhesiu trobareu 2 telèfons als quals trucar en cas d'accident. 

• És deure de tot participant, socórrer un altre corredor que hagi patit un accident 

greu i avisar el primer control perquè pugui ser atès per les assistències 

mèdiques. 

• El director de carrera es reserva el dret de desqualificar aquell corredor que 

incompleixi aquesta norma. 

• Els competidors que es retirin, hauran de treure el dorsal i comunicar-ho al 

control més proper. 

13. Avituallaments i zones d’assistència. 

• Els avituallaments estan degudament senyalitzats al llarg del recorregut. 

Aquests disposen de tot allò necessari per cobrir les necessitats d'alimentació i 

hidratació dels participants durant l'etapa. 

• Els avituallaments estaran situats a la zona de meta (entre el TC2 i TC3). Hi 

haurà un punt d'hidratació entre el TC3 i el TC4. 

14. Classificacions. 

• Les classificacions es publicaran a la pàgina web del cronometrador. 

www.tictaccrono.com 

• Les classificacions de cada tram cronometrat es fan d'acord amb el temps 

invertit per completar cadascuna, més les penalitzacions de temps acumulades. 

• La suma total del temps dels trams cronometrats i el total de les penalitzacions 

de temps, establiran la classificació general. 

15.Normes ambientals  

15.1 Residus i medi ambient 



  
 

 
 

Les curses de BTT d'enduro ens permeten anar a zones remotes i de bellesa 

natural. És de la màxima importància que tots els corredors respectin el seu 

entorn i tinguin en compte l'impacte que deixen darrere per a la comunitat local 

de ciclistes. Les regles següents s'han establert per protegir els nostres senders  

i el nostre entorn, l’organització es reserva el dret de sancionar qualsevol 

corredor les accions del qual es considera que danya greument el medi ambient 

local. 

a. No es pot deixar caure res intencionadament (per exemple, 

embolcalls de menjar, tubs, equips trencats, etc.) fora d'una 

paperera. Qualsevol corredor que es consideri abusant del medi 

ambient serà sancionat. 

Simplement demanem a tots els corredors que; 

▪ Respectar la muntanya 

▪ Respecteu-vos els uns als altres 

▪ Respectar el medi ambient 

▪ Respectar la comunitat local 

▪ Respectar els organitzadors, el personal i els voluntaris 

▪ Respectar les normes i l'esport just 

16. Lliurament de premis. 

• Es lliuraran trofeus a tots els participants 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

19. Penalitzacions. Les sancions següents podran ser aplicades: 

• Ús de remuntadors o ajuda externa durant els entrenaments lliures, oficials o 

durant la carrera: Desqualificació de la carrera. Categoria Rookies 

• Modificació o alteració del recorregut a fi de guanyar temps: Desqualificació. 

• Llençar envasos, embolcalls o qualsevol tipus d'escombraries: Desqualificació. 

•No portar el casc o les proteccions obligatòries durant tot el recorregut: 

Desqualificació. 

• Rebre assistència externa o altre corredor. Desqualificació. Categoria Rookies 

• Presentar-se a la sortida sense equipament obligatori: Prohibició de prendre la 

sortida . 

• Es penalitzarà amb el temps de retard efectiu d'arribada a cada especial, quan 

n'hi hagi. Categoria Rookies i Shred 

• Si un corredor no completa el recorregut dins del temps final, se li afegirà una 

penalització al seu temps total. 

- Fins a 5 minuts de retard = 0,5 minut de penalització. 

- 5+ minuts de retard = 1 minut de penalització. 

Gestió de les dades personals. El titular que facilita les seves dades, a través del formulari d’inscripció, es declara 

coneixedor i autoritza que quedin degudament registrades per Naturland segons la Llei 15/2003, del 18 de desembre, 

qualificada de protecció de dades personals en vigor i del Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals vigent, 

en tot allò que li sigui d’aplicació. Aquestes dades podran ser cedides a Andorra Turisme i /o empreses terceres, 

que utilitzaran aquestes dades exclusivament per comunicar qualsevol iniciativa amb finalitat promocional i publicitària 

de les activitats turístiques d’Andorra mitjançant qualsevol canal d’informació.  


