REGLAMENT “ PRE-BENJAMÍ “ - XS TRAIL DEL MOIXERÓ NASCUTS/DES ANYS 2010 I 2011
1.1

La XS TRAIL DEL MOIXERÓ és una cursa organitzada per les entitats U.E.C. i Amics del Atletisme de Bagà, es celebrarà el dissabte 11 d’agost
de 2018 a partir de les 17:15 hores

1.2

El recorregut té una distància de 2 quilòmetres i un desnivell positiu de 37 metres combinant l’enllosat de pedra, asfalt i corriols.

1.3

Per poder participar en la prova i recollir el dorsal, és requisit imprescindible, ser nascut entre els anys 2010 i 2011 i portar l’autorització de
menors signada pel pare, mare o tutor.

1.4

Els dorsals es podran recollir al Casal de la Vila de Bagà el mateix dissabte de les 15:00 h a les 16:45 h.

1.5

El dorsal és personal i intransferible, no està permès cap canvi ni cessió. És obligatori portar-lo ben visible a la part davantera i per sobre de
la roba perquè l’organització pugui identificar els participants amb claredat

1.6

En cas de no poder assistir o abandonar, els participants o els responsables del menor ho hauran de comunicar a l’organització.

1.7

Els corredors han de tenir la preparació adient per fer front al quilometratge i al desnivell de la prova.

1.8

S’aconsella a tots els participants que portin calçat i roba adequada per aquest tipus de prova.

1.9

Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels
participants transitar amb prudència i aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada.

1.10 Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de tanca relacionats amb la seguretat del bestiar o finques privades.
1.11 Durant el recorregut hi haurà un avituallament, situat a la cruïlla de la carretera/carrer de la Vinya Vella, en el que serà obligatori hidratarse, no fer-ho comportarà la desqualificació del participant.
1.12 Els participants han de llençar els residus de l’avituallament dins del perímetre marcat per l’organització, no tirant ni abandonant objectes o
residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats. En cas de fer-ho seran desqualificats automàticament
1.13 El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia
del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització, seguir l’itinerari marcat (no sortir mai
del camí) i passar per tots els controls de pas establerts.
1.14 Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries. En cas de mal temps o situacions adverses
l’organització pot suspendre la prova i modificar el recorregut o els horaris.
1.15 Els pares/tutors i els familiars dels participants de la prova entenen que els corredors hi participen voluntàriament i sota la seva
responsabilitat; per tant, exoneren de tota responsabilitat l’organització de la prova i convenen a no denunciar les entitats organitzadores,
els col·laboradors i altres participants, i a no efectuar cap reclamació de responsabilitat civil en contra. L’organització no es fa responsable
de les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada.
1.16 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels
organitzadors amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.
1.17 L’organització es reserva els drets d’imatge del corredor durant la prova. Els pares/tutors autoritzen l’organització, sense dret a rebre cap
mena de compensació, a realitzar fotografies i filmació de la seva participació i els dóna el seu consentiment per la seva difusió per tots els
mitjans, incloses les xarxes socials, amb finalitats de promoció, difusió i publicitat de la prova; respectant sempre els drets dels participants
1.18 Hi haurà trofeus per als tres primers classificats tant masculins com femenins, a més d’una medalla de “finisher”.
1.19 S’obsequiarà amb una samarreta a tots els participants que hagin formalitzat la seva inscripció abans del 22 de juliol.
1.20 L’import de la inscripció és de deu euros.

FISONOMIA RECORREGUT
Plaça Catalunya – Pont de la vila – Parc – cruïlla ctra/carrer de la vinya vella – Sender del Bastareny – Plaça Tiraval – Plaça Catalunya –

