DOSSIER DEL CORREDOR
D'entrada, us volem donar les gràcies per participar a la III Duetrail. enguany
com sabeu ens traslladem a Vilanova del Camí on l'activitat està integrada dins
de l'Anoia Race Tour.
Aprofitem la ocasió per donar-vos la benvinguda i esperem que gaudiu d'una
jornada d'esport, salut, medi natural i diversió.
A continuació us donem la informació necessària de la cursa per afavorir el bon
funcionament de la jornada.

QUAN PUC RECOLLIR LA BOSSA DEL CORREDOR I DORSAL
Dissabte dia 8 d'octubre, de 16 a 20h
Podreu passar a recollir la vostra bossa del corredor i els dorsals pavelló
poliesportiu de Can Titó (Vilanova del Camí).
Diumenge dia 9 d'octubre
Fins a una hora abans de la sortida de la cursa. No espereu a última hora!!
Al tractar-se d'una cursa per parelles, al primer membre que vingui a buscar la
bossa li entregarem les dues amb els dos dorsals així agilitzarem l'entrega.

SOM SOLIDARIS
Recordeu que la Duetrail és una cursa de muntanya solidària. Enguany
col·laborem amb la Fundació Theodora i ens afegim a la campanya dels
Quilòmetres per somriures.
La recaptació es fa gràcies als patrocinadors, als participants (1€/persona) així
com també per part de Jocnet com a empresa organitzadora.

Creiem en els valors positius de l’esport i un d’ells és el de la solidaritat. Per
aquest motiu, volem que la DUETRAIL sigui quelcom més que una cursa de
muntanya.
Jocnet Gestió Esportiva, S.L és una empresa jove especialitzada en activitats
infantils. Des del primer dia tenim molt clar que els serveis que oferim han de
millorar la qualitat de vida del nostres clients. Alhora, creiem que les empreses
també hem de contribuir amb la societat i sobretot amb les persones més
desfavorides. La DUETRAIL és un esdeveniment integrat dins de les accions que
responen a la responsabilitat social corporativa de l’empresa.
Enguany, ens hem afegit a la causa solidària dels “km per somriures” i volem
aportar el nostre granet de sorra fent que els doctors somriures puguin fer
moltes visites als nens hospitalitzats. L’objectiu és fer que l’estada d’aquests
sigui el menys traumàtica possible.
“Perquè el somriure és terapèutic, alleuja el patiment dels petits i dels
seus pares”

HORARIS DE LES CURSES I CAMINADA
10:30h

Sortida cursa per parelles, 12Km

12:30h

Sortida cursa per parelles infantil, 1,6Km

13h (aproximadament) Lliurament de premis i sortejos.
ZONA INFANTIL (animació amb inflables)
Una zona infantil, amb inflables, estarà oberta al llarg del matí.

BOSSA DEL CORREDOR
Hi ha dues bosses del corredor; la infantil i la dels participants de la cursa de
12Km.
Les bosses del corredor contenen el següent:
- Bossa adults: Samarreta tècnica (primers 200 inscrits), bossa d'esquena
Duetrail, mitjons Punto Blanco, brick de CALDO ANETO entre
d'altres obsequis dels col·laboradors.
- Bossa infantil: Bossa d'esquena Duetrail, Mitjons i un val de descompte de
PUNTO BLANCO, brick de CALDO ANETO entre d'altres
obsequis dels col·laboradors.

COM ARRIBAR A VILANOVA
A continuació adjuntem un enllaç que us facilitarà l'arribada a Vilanova del Camí
https://www.google.es/maps/place/Carrer+Can+Tito,+08788+Vilanova+del+Cam%C3%AD,+Barcelona/@41.5547455,
1.6182568,13z/data=!4m5!3m4!1s0x12a469b5ba50786b:0x1db5847af12304d6!8m2!3d41.5601726!4d1.6305199

SORTIDA, PÀRQUING, DUTXES I RECOLLIDA DE DORSAL

AVITUALLAMENTS
Al llarg dels recorreguts trobareu un avituallament amb beguda isotònica i
aigua.
Al finalitzar totes les proves, trobareu l'avituallament final d'arribada amb aigua,
fruita i us donarem el tiquet per passar pel Bar.

RECORREGUTS

Cursa d'adults, 12Km

Cursa infantil, 1,6Km

Seguint l'enllaç els podreu consultar; https://duetrail.com/recorreguts/
La cursa de 12Km, és una Trail que entenem que la poden finalitzar la gran
majoria de corredors habituals. En algun tram, potser els menys experts,
hauran de caminar per seguir progressant. No obstant això, és una cursa oberta
a tots els corredors populars.

SENYALITZACIÓ
Tot el recorregut estarà marcat amb cintes amb el logotip de Jocnet així com
també hi hauran diferents cartellets senyalitzant les direccions, perills...
Al llarg del recorregut trobareu a membres de la organització que també us
ajudaran.

SERVEIS DUETRAIL
CORREDOR:

I

CONTINGUT

DE

LA

BOSSA

Samarreta tècnica de la campanya Quilòmetres X Somriures
(200 primers inscrits de la cursa d'adults)

DEL

Mitjons

Bossa d'esquena

Serveis de massatge;

Bossa del corredor i caldo ANETO amb altres
obsequis i descomptes.

Zona d'animació infantil amb tobogan
inflable controlada per un monitor/a

Trofeus artesanals pels guanyadors de les curses d'adults i medalles per la
cursa infantil

Sorteig de més obsequis!

Avituallaments amb aigua i fruita. A l'acabar botifarra

Fotografia i vídeo que trobareu a la web de la cursa i al nostre Facebook

REGLAMENT
Recordeu que la Duetrail és una cursa per parelles i cal córrer en tot moment al
costat del nostre company/a. No us podeu separar a més de 20 segons.
Seguint l'enllaç podreu trobar tot el reglament de la cursa;
https://duetrail.com/reglament/

+ INFORMACIÓ
www.duetrail.com
Telèfon; 619 641 225
Correu; jocnet@jocnet.info

