INTRODUCIÓ
Aquest reglament explica quines son les condicions i les característiques de la TAYMORY
XTRAIL SERIES.
REGLAMENT TAYMORY XTRAIL SERIES
Aquest reglament es d’estricte compliment per a tots els participants de qualsevol de les
distàncies que trobem en el esdeveniment.
Totes les incidències no contemplades en el present seran resoltes per la direcció de la cursa.
Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de
l’organització.
Amb la realització de la inscripció en qualsevol distància de l’esdeveniment implica l’acceptació
d’aquest reglament.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
2.1. La participació en la cursa implica l’acceptació del present reglament.
2.2. Per a participar cal ser major d’edat el dia de la cursa, si s’és menor el dia de la cursa, es
obligatori presentar en la recollida de dorsals l’autorització de menors. Només podran
participar els majors de 14 anys.
2.3. Els corredors hauran de tenir la preparació adequada per fer front als quilometres i al
desnivell de la proba que s’han inscrits.
2.4. Els corredors hauran d’haver realitzat correctament tots els passos i requisits que ens
demanin alhora de fer la inscripció.
2.5. La cursa podrà acollir un límit màxim de corredors.
2.6. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa.
L’assignació de plaça es donarà per ordre d’ingrés de la inscripció, fins arribar a la totalitat de
participants mencionats en el apartat anterior.
2.7. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el número de places. Aquesta
modificació ‘anunciarà a la web oficial del circuit.
2.8. Si hi haguessin condicions climàtiques adverses, l’organització pot modificar el recorregut
o anular la cursa.
3.
3.1. Cadascun dels participants tindrà un dorsal amb un color per identificar el recorregut en el
DORSALS I ACREDITACIONS.
que s’ha inscrit.
3.2. És obligatori portar el dorsal visible per a que l’organització pugui identificar als
participants amb claredat en cada un dels controls.
3.3. No està permès cap canvi de dorsal entre els corredors.
4.
4.1. En el recorregut hi hauran diferents punts de control distribuïts en el mateix.
CONTROLS
4.2. Els corredors hauran de quedar registrats en tots els punts de control establerts.
4.3. La organització establirà un temps de pas. Aquells corredors que el sobrepassin hauran
d’entregar el dorsal en el control, retirar‐se de la prova i seguir les instruccions dels
responsables.

5.
PENALITZACIONS I DESCALIFICACIONS
5.1. L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar a aquells corredors que no
compleixin les normes d’aquest reglament..
5.2. Les sancions seran consensuades per a l’organització al finalitzar la carrera i el director de
la cursa imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets..
5.3. L’organització desqualificarà a tots els corredors que siguin enxampats llençant residus al
terra.

6.
RETIRADES
6.1. Els corredors que decideixin abandonar la cursa hauran de retirar‐se en un dels punts de
control de la cursa. Només una lesió greu justificarà que un participant abandoni en un altre
punt del recorregut, ja que implicaria un rescat, ja sigui aeri o terrestre.
6.2. L’organització només es compromet a tornar als participants al punt de sortida i arribada
de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.
6.3. L’organització no tronarà als participants (al punt de sortida i/o arribada) que hagin
abandonat fins que no hagi finalitzat la cursa, per tal d’assegurar el bon desenvolupament de
la cursa.
6.4. Els corredors que decideixen abandonar la cursa hauran de comunicar‐ho a l’organització i
entregar el dorsal.

7.
EMERGENCIES.
7.1. Els participants de la cursa hauran d’alertar en el punt de control o avituallament més
pròxim qualsevol tipus d’incidència.
7.2. Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar‐se i donar auxili, i donar‐li tota
l’ajuda possible.

8.
RECORREGUT I MARCAT
8.1. Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en els creuaments
que existeixin en el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar‐se per extremar la
precaució per creuar la carretera.
8.2. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de colors vius, guix i altres elements de
senyalització ubicats regularment i depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins.
8.3. Es obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas
establerts.
8.4. L’organització només suspendrà la proba si la integritat física dels corredors està en perill,

en cap cas l’organització suspendrà la proba per raons meteorològiques.
8.5. Si la situació ho exigeix, l’organització podrà realitzar les modificacions que consideri
necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També es podrà endarrerir l’horari
previst de la cursa.
8.6. En cap cas l’organització tornarà els diners de la inscripció.

9.
BRÍFING I RECOLLIDA DE DORSALS
9.1. Tots els corredors hauran de presentar‐se en el briefing i en la recollida de dorsals.
9.2. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el DNI, passaport o document equivalent
pels estrangers.
9.3. En el cas dels menors d’edat, és necessari que amb la presentació del DNI entreguin el
document “Autorització de menors” degudament omplert i signat pels tutors.
9.4. En el “briefing” també es detallarà el protocol, programa i detalls de la cursa.

10.
RESPONSABILITAT DEL CORREDOR
10.1. Els inscrits a la cursa participaran voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la
competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col∙laboradors, els patrocinadors i la
resta de participants quedaran lliures de qualsevol responsabilitat civil.

11.
PROTECIÓ DE DADES
11.1. Conforme al Reglamento General de Protección de Datos, el Usuario que facilite datos de
carácter personal a través del formulario de esta página Web queda informado y consiente el
tratamiento de dichos datos por parte de la empresa SportEvents 360º , cuyos datos de contacto son
los siguientes:





CIF: 38846780x
Dirección postal: Joan Salvat Papasseit 42
Teléfono: 607792814
Correo electrónico: info@sportEvents360.com

12.
DRETS D’IMATGE
12.1. Tots els corredors renuncien al seu dret d’imatge durant la cursa.
12.2. L’organització podrà utilitzar les imatges de la cursa amb motiu d’interès propi.
12.3. El dret a la pròpia imatge es un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat

a la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la
pròpia imatge, així com en l’aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, de 13 de desembre.
12.4. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que els participants
autoritzen a SportEvents 360º a la realització de fotografies i filmació dels seus participants en
la cursa, i els hi dona el seu consentiment per a la difusió i explotació comercial i publicitària de
totes les imatges presses durant la prova, en les que sigui clarament identificable, sense dret
per part del corredor a rebre cap tipus de compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaren les
imatges per finalitats diferents a les indicades.

13.
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
13.1. L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circunstàncies ho
exigeixen.

14.
PREMIS I CLASSIFICACIONS
14.1. Premis individuals als tres primers classificats masculins i femenins de la classificació
general del circuit de Xtrem, Trail i Short.
14.2. Premis per equips amb la millor puntuació.
14.3. Als tres millors classificats de cada un dels equips puntuaran amb la suma dels seus
temps realitzats en la cursa individual, i l’equip amb un temps inferior serà el guanyador
14.4. Els equips hauran d’estar formats amb un mínim de 3 corredors / es, encara que poden
inscriure’s tots els participants que vulguin. No es necessari que sigui un club federat. Pot ser
un grup de corredors, amics que s’uneixen per fer aquesta prova. En el formulari d’inscripció
cal que indiquin el mateix nom del seu equip. Els participants de cada equip tindrà que córrer
la mateixa prova però no tindran que arribar junts a la línia de meta..

15.
ACCEPTACIÓ
15.1. La formalització de la inscripció implica l’acceptació del present reglament.

