
 

 

 
:: Presentació :: 

 
El Grup Fondistes Blanes agafem el relleu d'una de les curses més espectaculars que se 
celebraven fins ara arran de mar. Es tracta de la primera etapa (Selva Marítima) de la 
Costa Brava Xtrem Running, que l'any passat va celebrar la seva darrera edició.  
 
La cursa té per nom Trail Selva Marítima i conserva el recorregut íntegre però amb 
algunes diferències organitzatives. La primera és que el sentit s’inverteix, comença a 
Tossa per acabar a Blanes després d'uns 24km. La cursa es celebra el diumenge 25 de 
maig amb sortida desde Tossa de Mar a les 9:00 i el recorregut transcorre sempre 
arran de mar per cales on només s'hi pot arribar caminant, com la Morisca, i també 
travessarà tres Jardins Botànics que són una icona de la Costa Brava: Santa Clotilde a 
Lloret de Mar, i Pinya de Rosa i Mar i Murtra just abans de l'arribada al passeig de Mar 
de Blanes amb Sa Palomera com a testimoni d'una gran festa del córrer. 
 
 

:: Reglament :: 
 
Art. 1: El GRUP FONDISTES BLANES organitza la primera edició de la TRAIL SELVA 
MARÍTIMA que es celebra el diumenge dia 25 de maig de 2014 al llarg d’un itinerari 
que transcorre arran de mar entre Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. 
 
El Grup Fondistes Blanes compta amb la col·laboració dels Ajuntaments de Tossa de 
Mar, Lloret de Mar i Blanes, així com amb el suport del Consell Comarcal de la Selva i el 
Consell Esportiu de la Selva. 
 
Art. 2: Aquest esdeveniment és obert a tothom. El fet d’inscriure-s’hi i/o participar-hi 
comporta l’acceptació del reglament de la prova. Tot allò que no sigui expressament 
regulat en aquest reglament queda sota el criteri d’allò que la Comissió Organitzadora 
decideixi. 
 
Art. 3: Assegurança esportiva 
 
Tots els participants han de disposar d’una assegurança d’accidents esportius conforme 
a la Llei de l’Esport aprovada pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol i que compleixi 
amb les exigències de l’esmentada llei: a) Assegurança de Responsabilitat Civil; b) 
Indemnització per pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció i c) asistència 
sanitària  il·limitada als centres concertats. 
 
En cas de no disposar d’aquesta assegurança,  els organitzadors posen a disposició dels 
participants la contractació d’una assegurança esportiva de dia pel preu de 2 € i 
que compleix amb els requisits esmentats. 
 
 



 

 

 
 
Art. 4: Inscripció i recollida de dorsals 
 
Les inscripcions s’han de fer per internet al web www.trailselvamaritima.cat  . El 
termini d’inscripció finalitza el dijous 22 de maig de 2014 a les 20:00. Les 
inscripcions es tancaran en arribar als 500 participants. 
 
El preu de la inscripció és de 18 €, un [1 €] d’aquests es destina a donatiu per 
l’Oncolliga Blanes.  
 
Un cop realitzada la inscripció, no se’n tornarà l’ import si la no-participació de l’atleta es 
produeix per causes no imputables a l’organització. 
 
Recollida de dorsal 
El dorsal es pot recollir el dissabte 24/05 a la tarda al passeig de mar de Blanes o bé a la 
sortida el mateix dia de la cursa a Tossa de Mar entre les 07:30 i les 08:30 
 
Art. 6: Premis 
Tindran premis els 3 primers homes i les 3 primeres dones.  
 
S’estableix una meta volant al pas per Lloret de Mar. El primer home i la primera dona 
en passar-hi rebran un pernil com a obsequi. 
 
Tots els corredors tindran un obsequi de record de la seva participació. Un tubular 
[buff], entrepà i begudes. 
 
Art. 7: Les reclamacions només s’acceptaran durant els 30 minuts posteriors a la prova i 
hauran de ser presentades per escrit al jutge-àrbitre, acompanyades de 50 € de dipòsit. 
En cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit. La decisió del jutge-àrbitre 
serà inapel·lable. 
 
Art. 8: El Grup Fondistes Blanes no es responsabilitzarà dels danys físics, materials o 
morals que puguin sofrir els participants o espectadors per causes no relacionades amb 
l’organització de la cursa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trailselvamaritima.cat/


 

 

 
 

:: Informació i aspectes a tenir en compte :: 
 
 

:: Bus Blanes – Tossa :: 
 
Per facilitat l’accès dels corredors a Tossa de Mar posem a la vostre disposición un servei 
de bus per anar de Blanes a Tossa. Aquest servei s’iniciarà a les 07:00 i finalitzarà a les 
08:00. Al fer l’inscripció el podeu contractar per 3 €i trobareu més informació del lloc de 
sortida i arribada a www.trailselvamaritima.cat  
 
:: Servei de guarda-roba :: 
 
Posarem a la vostre disposición aquest servei a Tossa de Mar i podreu recollir les bosses 
que ens deixeu a Blanes un cop finalitzeu la cursa. 
 
:: Aparcament :: 
 
Disposareu d’aparcament gratuït a Blanes al passeig de Catalunya (davant l'Estació 
d'Autobusos i al costat del camp de futbol), a 500m de l'arribada i al costat de la sortida 
dels autobusos (Estació d'Autobusos de Blanes). Trobareu l’ubicació a 
www.trailselvamaritima.cat 
 
 
:: Avituallaments :: 
 
Trobareu 3 avituallaments amb aigua, begudes isotòniques i fruita. 
 
Es tracta d'un circuit exigent d'uns 24km, recomanem portar aigua, menjar i telèfon.  
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