
 

LA MACROFONS DE LA COLLA EL PAROTET 

QUE ÉS LA MACROFONS DE LA COLLA PAROTET: 

La Macrofons que s'organitza des de la Colla, és un acte de convivència i entrenament en el 
qual els par<cipants  s'organitzen en diversos  equips,  aquests equips realitzaran uns  reco-
rreguts en almenys tres relleus cada equip  de manera que s'arribarà a una des<nació prè-
viament acordada i  en la qual es <ndrà ja concertat un allotjament per a tots els par<cipants 
que ho desitgen. Cadascun dels equips té un “ cap de colla o capità”, que es fa responsable 
d'organitzar  el seu equip. 
Els  esmentats tres relleus per equip seran !aproximadament” de 10 kms o !una hora” de 
manera que cobrint aquests horaris o distàncies es preveu  s'arribe a la des<nació. 

OBJECTIU: 

L'objec<u principal és la convivència entre els membres de la Colla, així com un entrenament 
de fons, ja que la distància recorreguda per cada corredor serà aproximadament de 30 kms 
en total, o tres hores. 

BASES ORGANITZACIÓ: 

1.-EQUIPS: 
S'organitzaran cinc equips amb un número aproximat de nou persones, tot això en funció del 
nombre de par<cipants i de la logís<ca ( núm. de persones per furgoneta, etc..). Cada equip 
serà coordinat per un capità, que a la vegada se coordinarà amb els diferents responsables 
de l'organització de l'esdeveniment. 
La direc<va serà la que organitze els integrants dels diferents equips, no obstant això i en el 
cas que diversos par<cipants volgueren formar un equip podran fer-ho, però bé la direc<va o 
persones delegades per a l'organització hauran de donar el seu vist-i-plau. És important que 
el ritme que es porte entre els integrants de cadascun dels equips-relleus siga similar amb la 
finalitat d'anar com a grup i evitar anar escampats. 

2.- DESTINACIÓ I DATA: 

En sessió ordinària dels socis  i per votació s'acordarà la  des<nació final del recorregut, així 
com la data de celebració,  considerant que els socis que voten ho fan perquè porten idea 
d'assis<r a l'esdeveniment. La Junta Direc<va informarà els assistents a aquesta reunió que si 
a priori no porten intenció de par<cipar s'abs<nguen de votar. 
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3.- NOMBRE DE PARTICIPANTS I CONDICIONS PER A PODER PARTICIPAR: 

En principi queda establit un màxim de 45 persones.  

Per a poder par<cipar i quedar inscrit s'hauran d'haver abonat prèviament al compte de la 
Colla 50 € i estar al corrent en el pagament de la quota anual de soci. Es considera que un 
soci amb voluntat de par<cipar no està inscrit si no ha realitzat els  pagaments esmentats. 

Una vegada cobertes les 45 places si hi haguera socis amb intenció de par<cipar ja no podran 
fer-ho llevat que per baixes dels ja inscrits se'ls poguera incorporar. 

Si finalitzat el termini fixat per a la inscripció no hi haguera suficients inscrits, es podrà am-
pliar el termini amb la finalitat de cobrir les esmentades places. En el cas que el nombre de 
persones que el sol·licitaren sumat  als ja inscrits fora superior als 45, es realitzarà un sorteig 
entre tots ells fins a cobrir les places esmentades. 

S'abs<ndran d'inscriure's els socis que no porten intenció de realitzar els relleus correspo-
nents, llevat que el número d'inscrits fora inferior als 45 par<cipants. 

Si alguna persona no sòcia de la Colla volguera par<cipar en l'esdeveniment, només podrà 
fer-lo en el cas que no es cobriren les esmentades 45 places i adquirirà el compromís de fer-
se soci de la Colla, realitzant les corresponents aportacions dels 30 €, a més de vendre la lo-
teria  o bé pagar la !farda” per 30 €. (aquests imports s'ajustaran en la mesura en que es mo-
difiquen per al conjunt de socis). 

Una vegada la Colla haja realitzat pagaments a compte per reserva de furgonetes , allotja-
ments , etc.., si una persona inscrita decidira no asis<r els 50 €  seran irrecuperables, llevat 
que finalitzat l'esdeveniment es considerara per part de la direc<va que retornar-los tots o 
part d'ells  no li causa a la Colla cap perjudici econòmic. 

4.- HABITACIONS: 

Els par<cipants podran organitzar-se l'ocupació de les habitacions en el lloc de des<nació. 

5.-ACOMPANYAMENT DE CICLISTES EN LA RUTA 

És convenient per a evitar equivocacions en la ruta que acompanye als corredors almenys un 
ciclista  que haurà de portar a la vista l'aplicació Wikiloc. El ciclista o ciclistes hauran de ser 
conscients que la seua tasca és la d'acompanyar als corredors el màxim recorregut possible, 
de manera que aquests ciclistes adquireixen aquesta responsabilitat d'acompanyament llevat 
que per circumstàncies alienes a ells es veren en la necessitat d'abandonar en un moment o 
moments determinats. 

6.-INFRAESTRUCTURA: 

La infraestructura de l'esdeveniment la ges<onarà la Junta Direc<va amb el suport d'alguns 
socis que habitualment venen col·laborant. Si per circumstàncies fera falta, es demanaran 
voluntaris de suport per a l'organització, no obstant això tots els inscrits pel mer fet de par<-
cipar hauran de col·laborar si se'ls requerira per part dels organitzadors.  
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7.- INFORMACIÓ A AJUNTAMENT DEL LLOC DE DESTINACIÓ 

S'informarà a l"Ajuntament de la població de des<nació de l'esdeveniment que realitzarem i 
que ens allotjarem en un hotel, alberg, etc.. d'aquesta població, així com de l'hora prevista 
d'arribada i nombre de corredors que par<cipem .  

8.- MATERIAL DE SEGURETAT 

Per a major seguretat de cadascun dels corredors serà obligatori que cadascun d'ells porte 
un jupe` reflectant que haurà de portar posat en els relleus nocturns, d'altra banda  es re-
comana també per als relleus nocturns portar frontal amb la finalitat de <ndre major visió de 
carreteres i camins pels quals ens desplacem. 
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