REGLAMENT
L’associació Esportiva TOCAVENTS DE L’ALBERA organitza el proper
diumenge 29 d’abril la 3ª cursa de running amb nom “CURSA DE LA MATA”.
Per aquest esdeveniment informem del reglament d’aquesta activitat:
1. Rutes
a. 8 Km
b. 14 Km
S’hi pot participar en la modalitat de running.
Només la ruta curta de 8k es podrà realitzar caminant.
Es podran inscriure menors entre 7 i 16 anys amb l’obligació d’anar
acompanyats d’un adult responsable.
L’edat mínima per a realitzar la cursa en la modalitat de running serà
de 16 anys (amb autorització del pare/mare i/o tutor).
En ambdues rutes s’inclou la llicència d’assegurança temporal amb
cobertura únicament vàlida per a la durada de l’activitat.
2. Inscripcions
Les inscripcions on-line es realitzaran mitjançant la web
www.curses.cat
Es podrà efectuar la inscripció el mateix dia de la cursa de 7:30 a
9:00.
Tancament de les inscripcions on-line divendres dia 27 d’abril.
Dorsal personalitzat fins el dilluns dia 23 abril.
Les tarifes aplicables a les inscripcions seran les següents:
On-line

Presencials

8k

7€

9€

14k

9€

11€

ONCOKIDS

5€

5€

● L’edat màxima per inscripcions Oncokids serà de 12 anys
● Els socis Tocavents i els menors d’edat residents a
Garriguella la seva participació serà gratuïta.
3. Horari
Hi haurà una única sortida a les 9:30h.
4. Tancament de cursa
Es procedirà a fer el tancament de cursa a les 13:30h per a tots els
corredors i caminants de les dues rutes.
5. Controls
Hi haurà control al km 10.
6. Categories
Es dividirán les categories de la següent manera:
14Km
8Km
1er. FEMENÍ-MASCULÍ
1er. FEMENÍ-MASCULÍ
2on: FEMENÍ-MASCULÍ
2on: FEMENÍ-MASCULÍ
3er: FEMENÍ-MASCULÍ
3er: FEMENÍ-MASCULÍ
Major 50 anys
Major 50 anys
7. Entrega de Trofeu i Premis
Hi haurà trofeu per als 3 primers classificats de cadascuna de les
categories de les dues rutes.
L’entrega dels trofeus i premis s’efectuarà a les 12:30
S’efectuaran diferents sortejos amb el número de dorsal dels
participants.
8. Entrega de dorsals
Els participants a la cursa podran recollir el seu dorsal (amb xip) i la
una obsequi el dia abans dissabte 28 d’abril a partir de les 17h fins
les 18h i mateix dia de la cursa a partir de les 8:00 fins les 9:30h.
Es podran realitzar inscripcions i pagament de la mateixa el dia de la
cursa.

Es recomana no venir a última hora per a la bona organització de
l’activitat.
L’organització es reserva el dret de demanar el DNI en cas de dubte
amb l’edat i/o la identitat dels participants.
El dorsal s’ha de col·locar a l’alçada del pit de manera visible. No
serà permès córrer sense inscripció prèvia, és a dir, sense dorsal de
cursa.
9. Control de Temps
La classificació es realitzarà amb el control de xip, no hi hauran
temps parcials.

10.Recorregut
La sortida es realitzarà des de la Plaça l’Esglèsia de Garriguella.
La ruta seran marcades i es considerarà desqualificat de la cursa tot
aquell que surti del recorregut marcat.
L’organització es reserva el dret de no facilitar la ruta fins el mateix
dia de la cursa.

11.Avituallaments i lloc d’assistència
Hi haurà 1 avituallament líquid i sòlid per a la ruta de 8km.
Per a la ruta de 14km estaran disponibles 2 avituallaments (1 líquid i
1 sòlid).
L’organització disposarà d’un punt d’assistència sanitària situat a la
Plaça l’Esglèsia amb ambulància.
12.Drets d’imatge
Els participants autoritzen a que apareguin imatges seves en xarxes
socials i web de la organització tanmateix com a publicacions
diverses.

13.Altres qüestions
L’organització es reserva el dret de suspendre i/o aplaçar l’activitat
en cas de condicions climatològiques complicades per a la
realització de la mateixa.

Es farà càrrec de tots els problemes que puguin sortir al llarg de la
cursa.
No es permet al participants embrutar i/o degradar la muntanya i el
seu itinerari anant en contra de la normativa vigent sobre prevenció
d’incendis. En cas que es detecti algun cas serà desqualificat al
moment.
No es farà responsable de materials sostrets sota la imprudència
dels participants.
La organització deixa sota la responsabilitat de cada participant la
manca de preparació per a la realització de la cursa i no es farà
responsable de les imprudències que puguin cometre els
participants malgrat que vetlli per a que no es donin.
La participació a l’activitat està sota la responsabilitat i propi risc de
les persones participants a la cursa. L’organització declina tota
responsabilitat dels danys que les persones participants puguin
ocasionar durant la prova, a ells mateixos o a terceres persones.

Amb la inscripció de la cursa s’accepta les condicions
d’aquest reglament.

