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HEAD 12 H NON STOP MASELLA 
 
 
 
QUÈ ÉS? 
 
És una prova d'esquí alpí de 12 h de resistència, "non stop", que consistirà en 
un descens continu per una pista tancada per aquest esdeveniment. L'objectiu 
serà la de realitzar el major número de baixades amb el menor temps possible 
per part dels equips participants, que estaran integrats per un màxim de tres 
esquiadors.  
 
DATA I LLOC 
 
Dissabte, 16 de gener de 2016, de 9 a 21 h a Masella, estació d’esquí i muntanya 
del Pirineu de Girona. 
 
EQUIPS PARTICIPANTS 
 
Els equips estaran integrats 1, 2 o 3 esquiadors, els quals es podran inscriure en 
2 modalitats. 
 
Modalitat Pro 
 
Infants (Nascuts a partir del 1/1/2003) Equips de mínim 2 o 3 esquiadors 
Joves (Nascuts entre els anys 1997 i el 2002, ambdós inclosos) 
Elit (Nascuts entre els anys 1976 i 1996, ambdós inclosos) 
Màster (Nascuts fins el 31/12/1975) 
 
Modalitat Familiar 
 
En aquesta modalitat hi poden participar esquiadors de la mateixa família o bé 
grups d'amics de totes les edats. En aquesta modalitat no hi ha l’opció 
d’inscriure’s individualment. 
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INSCRIPCIONS 
 
Preu  
 
40.00 €/participant 
 
Presencialment 
 
-Les inscripcions es poden realitzar a les oficines del sector del Pla de Masella-
1600 m, a la mateixa estació, en horari d'obertura al públic. Consultar horaris 
AQUÍ  
 
Via web 
 
-Les inscripcions també es poden fer a través del formulari a la web 
www.head12hmasella.com   
 
-Perquè la inscripció sigui valida, en paral·lel, s'haurà de fer un ingrés de 40.00 
€, 80.00 € o 120.00 € en funció de si es tracta d’un equip de 1, 2 o 3 participants 
 
Entitat CaixaBank 
c/c ES30 21000054090200462334  
Titular TTADUSA  
Concepte 12h Non Stop + nom i primer cognom dels participants de l’equip. Els 
participants individuals també hauran d’especificar 12h Non Stop + nom i primer 
cognom. 
 
-El comprovant de la transferència bancària, que serà el resguard de la inscripció 
individual o bé d’equip feta via web, s'haurà d'escanejar i enviar a l’A/e: 
oficines@masella.com 
 
Condicions de les inscripcions 
 
-El nombre màxim d'inscrits serà de 300 participants, és a dir de 100 equips.  
 
-Les inscripcions es tancaran el divendres, 15 de gener, a les 13 h. 
 
-Els pares o tutors dels menors d'edat participants a la prova han de signar 
l'autorització paterna per participar-hi. 
 
-Tothom ha de signar la certificació que gaudeix de bona salut per participar-hi. 
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-Tothom ha de signar la cessió dels drets d'imatge, en cas de ser filmats o 
fotografiats, durant el dia de l’esdeveniment. 
 
-Tothom ha de signar la cessió de dades, les quals els organitzadors o els 
sponsor principals en podran fer un ús comercial per publicitar els seus productes 
respectius.   
 
-Inscriure's a la Head 12 h de Masella “non stop” implica l' acceptació del 
reglament de la prova. 
 
 
Què inclou la inscripció? 
 
-Amb la inscripció es dóna un “welcome pack” per cada equip. 
 
Inclou 
 
1 Forfet de la Head 12 h “non stop” Masella per participant  
1 xip per equip  
Dorsal/s  
Tiquet/s pel sopar 
Avituallament (No inclou dinar) 
Obsequis 
 
-Cada equip, ja sigui individual o integrat per 2 o 3 participants, tindrà 1 xip que 
l’haurà de portar cada participant que estigui en pista. Cada participant portarà 
un dorsal.  
 
Fiança 
 
-Per recollir el “welcome pack” s’ha de deixar una fiança de 10.00 € que es 
retornarà amb la devolució del xip. 
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PROGRAMA 
 
Divendres, 15 de gener de 2016 
 
14,00 h Tancament inscripcions 
 
Dissabte, 16 de gener de 2016 
 
A partir de les 7,45 h Obertura del “Paddock”, ubicat en el sector del Racó del 
Pla de Masella -1600 m pel lliurament dels “welcome pack” per cada equip. 
 
8,00 h Briefing en el “paddock” 
 
8,15 h Obertura als participants del Tsd. TGV 
 
8,15 a 8,45 h Reconeixement 
 
8,45 a 8,55 h Preparació de la sortida 
 
9,00 h Sortida  
 
21,00 h Arribada 
 
21,30 h Sopar i repartiment de premis al Restaurant del Pla de Masella 
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REGLAMENT  
HEAD 12 H “NON STOP” MASELLA 

 
 
Localització de la prova 
 
-La Head 12 h de Masella “non stop” d'esquí alpí es celebrarà a la pista 
Davallada, que restarà tancada durant tot el dia i tota la nit pels participants. 
 
-El remuntador a prendre pels participants serà el telecadira desembragable de 
6 places, amb sortida al Pla de Masella-1600 m i arribada a La Pleta-2.020 m.  
 
-S’habilitarà un “paddock” a l’arribada, en el sector del Racó. En el “paddock” hi 
haurà “boxes” pels participants i, també, els avituallaments facilitats per 
l’organització.  
 
-En cas que les condicions nivometeorològiques no siguin les òptimes la direcció 
tècnica es reserva el dret de canviar o modificar el traçat de la pista. 
 
 
Fitxa tècnica de la pista 
 
Pista vermella la Davallada 
Homologada per la FIS 
Sortida: Estació superior del Tsd. TGV 
Arribada: Zona del Racó al Pla de Masella 
Desnivell: 420 m 
 
 
Descripció de la prova 
 
-L'objectiu serà la de realitzar el major número de baixades en 12 hores.  
 
-Els membres dels equips de 2 o 3 participant triaran l’estratègia d'aturades i 
relleus que considerin oportunes. Els participants individuals es gestionaran el 
seu temps i estratègia d’aturades. 
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-Hi haurà punts de control de pas electrònics en què es contaran el número de 
baixades.  
 
-A la pista Davallada, en el tram tancat per la prova, hi haurà “big jumps”, 
“dubbies”, peralts, portes de gegant i portes d'eslàlom. 
 
-Abans de la prova hi haurà una baixada de reconeixement.   
 
-La sortida la farà un membre per equip. El esquiador, darrera la línia de sortida, 
aniran equipats, amb botes i bastons i sense esquís. Hauran de córrer un trajecte 
curt per anar a buscar els esquís i calçar-se per anar cap a la cua del Tsd. TGV. 
 
Seguretat 
 
-Al llarg de la pista Davallada hi haurà varis controls que vetllaran per la seguretat 
dels participants. 
 
-A la zona de la prova hi haurà pisters-socorristes de l'estació. 
 
-En el servei mèdic de l'estació hi haurà metges de guàrdia. 
 
-És obligatori l’ús del casc i es recomana portar tortuga. 
 
Normativa 
 
-Són motius de desclassificació la pèrdua del xip, no respectar la cua individual 
d'entrada al Tsd. TGV i els equips col·lectius o individuals amb un comportament 
inapropiat. 
 
-Els equips només integrats pels infants hauran de tenir obligatòriament en el 
“box” un pare, mare o entrenador de club que supervisi l’equip en tot allò relatiu 
als avituallaments, hidratació, pauses i seguretat dels seus membres. Els infants 
no es podran inscriure individualment. 
 
-Aquells qui tinguin abonament de temporada no cal que se’l posin per la cursa. 
 
-Portar el forfet de la cursa degudament enganxat, amb el ganxo, en un lloc 
visible. 
 
-El forfet de la prova només dóna dret a utilitzar el Tsd. TGV. 
 
-Qualsevol aspecte o decisió no contemplada en aquest reglament ho resoldran 
unilateralment la direcció tècnica de la prova i l’Estació, amb la finalitat de garantir 
el joc net dels participants i la seva seguretat. 
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-Inscriure’s a la Head 12h de Masella “Non Stop” implica l’acceptació del 
reglament de la prova. 
  
Guanyadors 
 
-Els vencedors de cada modalitat i/o grup d’edat seran aquells equips que facin 
més baixades. 
 
-Si al final de 12 hores de la prova hi ha dos equips, o més, que han fet el mateix 
número de baixades, guanyarà l’equip que passi primer per meta a les 21 hores, 
és a dir al cap  de 12 hores exactes de l’inici de la prova. 
 
El lliurament dels premis es realitzarà en el transcurs del sopar final.  
 
Hi haurà premis per: 
 
Equip individual o col·lectiu vencedor absolut en la modalitat Pro 
Equip col·lectiu vencedor modalitat Pro – Infants 
Equip individual o col·lectiu vencedor modalitat Pro – Joves 
Equip individual o col·lectiu vencedor modalitat Pro – Elit 
Equip individual o col·lectiu vencedor modalitat Pro – Màster 
Equip col·lectiu vencedor absolut en la modalitat Familiar 
 
Els premis de cada modalitat i grup d’edat es publicaran a la web de la prova:  
www.head12hmasella.com 
         
 
 
 


