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Podrà participar-hi tothom que sigui major d'edat, en equips de dues persones 
amb categories: femení, masculí i mixt.

El Raid es realitzarà el 29 de juny. La sortida serà a les 7:15 h des del 
poliesportiu de les Comes d'Igualada. A les 15:00 h es donarà per acabada la 
cursa.

Totes les activitats estaran controlades per monitors de l'EGAN, que donaran les 
indicacions per dur-les a terme i vetllaran per la seguretat dels participants.

L'organització es reserva el dret de modificar les proves i d'escurçar o cancel·lar 
el RAID depenent dels esdeveniments i de les condicions atmosfèriques. 

Les inscripcions es podran dur a terme entre el 1 de maig i el 27 de juny de 
2014. Cal fer arribar les dades a l'EGAN:

•En persona, els divendres a la seu de l'EGAN (Plaça Dr. Mercader s/n, Igualada) 
de 21:00 h a 23:30 h.
•Per e-mail: info@egan.cat
•Als telèfons: Santi 658 84 49 83 / Lluís 678 44 59 00

Quan les inscripcions siguin per e-mail cal portar, a més de la butlleta 
d'inscripció, el justificant d'ingrés a:

Banc Sabadell: ES44 0081 1731 94 0001010112

És imprescindible portar la llicència federativa i el DNI el dia del RAID.

Els criteris organitzatius són:

-La no-competitivitat.
-Estar oberts a tothom qui vulgui participar-hi. (En equips de dues persones).
-Màxim 40 equips.
-Donar a conèixer racons de la comarca de l'Anoia. Aquest any en concret 
Igualada i rodalies.
-Promocionar i fer possible la pràctica de les activitats que l'EGAN realitza: 
espeleologia, barranquisme, muntanya, senderisme i escalada.
-Els drets d'inscripció inclouen el dinar, avituallaments i un obsequi del raid.

Preus:

-25 € per als socis.
-30 € per als no socis i federats.
-Suplement de 10 € per als no federats per la FEEC o la FCE.
-Dinar per als acompanyants: 15 € adults i 9 € nens. 

Cada participant ha de portar la roba i l'equip adient: banyador, arnés 
homologat amb vuit, bagues d'ancoratge amb dos mosquetons, un frontal, un 
mòbil i motxilla per portar-ho tot. Són recomanables uns peus de gat i guants. 
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