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REGLAMENT
L’Associació Espor va TOCAVENTS DE L’ALBERA organitza el proper
diumenge 19 de maig la 4ª Marxa de muntanya no compe va amb
cronometratge de running amb nom “LA MATA”.
Per aquest esdeveniment informem del reglament d’aquesta ac vitat:
1. Data: diumenge 19 de maig de 2019.
2. Ruta:
- Recorregut d’11 km.
- S’hi pot par cipar en la modalitat de running i caminador/a.
- Es podran inscriure menors entre 7 i 16 anys amb l’obligació d’anar
acompanyats d’un adult responsable.
- Els menors d’entre 16 i 18 anys hauran de presentar l’autorització
del pare, mare i/o tutor per a poder par cipar (document adjunt).
3. Inscripcions
- Les inscripcions on-line es realitzaran mitjançant la web curses.cat
- Es podrà efectuar presencialment la inscripció el mateix dia de la
cursa de 7:00 a 8:45h.
- Tancament de les inscripcions on-line divendres dia 17 de maig.
- Dorsal personalitzat ﬁns el dilluns dia 13 de maig.
- S’inclou la llicència d’assegurança temporal amb cobertura
únicament vàlida per a la durada de l’ac vitat.
- En cas de no poder venir a la cursa no es retornarà l'import de la
inscripció.
Les tarifes aplicables a les inscripcions seran les següents:
On-LINE: 10€ No Federats / 8€ Federats
Presencial: 13€ No Federats / 11€ Federats
● Pels socis/es de Tocavents i els menors d’edat residents a
Garriguella la inscripció serà gratuïta.

https://docs.google.com/document/d/1pKzu9FLcZdkalf2jfKqByDpsqbu_qNU8WEKZRfhHVk0/edit
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4. Horari
- Hi haurà una única sor da a les 9:00h des de la Sala Polivalent
Ramon Pere de Noves de Garriguella.
5. Tancament de cursa
- Es procedirà a fer el tancament de cursa a les 13:00h per a tots els
corredors i caminants.
6. Controls
- Hi haurà control al km 4-5 aproximadament coincidint amb
l’avituallament.
- A l'arribada hi haurà beguda i menjar per a tots els par cipants.
7. Categories i entrega de premis
Es dividiran les categories de la següent manera:
11 Km
1a FEMENINA
1r - MASCULÍ
2a FEMENINA
2n - MASCULÍ
3a FEMENINA
3r - MASCULÍ
* Major 50 anys
* Local absolut femení i masculí
- L’entrega de premis s’efectuarà a les 11:30 h.
8. Entrega de dorsals
- Els/les par cipants a la Marxa podran recollir el seu dorsal (amb
xip) i l’obsequi el mateix dia de la cursa a par r de les 7:30 ﬁns les
8:45h.
- Es podran realitzar inscripcions i pagament de la mateixa el dia de
la cursa.
- Es recomana no venir a úl ma hora per a la bona organització de
l’ac vitat.
- L’organització es reserva el dret de demanar el DNI en cas de dubte
amb l’edat i/o la iden tat dels par cipants.
- És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui
iden ﬁcar als par cipants amb claredat.
- No està permès cap canvi de dorsal entre corredors. El dorsal és
https://docs.google.com/document/d/1pKzu9FLcZdkalf2jfKqByDpsqbu_qNU8WEKZRfhHVk0/edit
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intransferible.
- No serà permès córrer sense inscripció prèvia, és a dir, sense
dorsal.
9. Control de Temps
- La classiﬁcació es realitzarà amb el cronometratge oﬁcial de xip, no
hi hauran temps parcials.
10. Recorregut
- La sor da es realitzarà des de la Sala Polivalent Ramon Pere de
Noves de Garriguella.
- La ruta serà marcada i es considerarà desqualiﬁcat/da de la marxa
tot aquell/a que sur del recorregut marcat. Els par cipants només
podran córrer per dins dels límits naturals de corriols i pistes. No
estan permeses les dreceres.
- L’organització es reserva el dret de no facilitar la ruta ﬁns el mateix
dia de la marxa.
- Es tracta d'una ac vitat que té un recorregut per paratges naturals.
Sigueu respectuosos amb l'entorn, tots ho agrairem.
- Els trams de recorregut que discorren per carreteres o carrers, no
estaran tallats al tràﬁc rodat. Els/les par cipants hauran de
respectar les normes generals de trànsit o les indicacions dels cossos
de seguretat o per defecte, dels membres de l’organització.
11. Avituallaments i punt d’assistència
- Hi haurà 1 avituallament líquid i sòlid per a la ruta.
- Tots els/les par cipants es comprometen a dipositar totes les
deixalles a les corresponents bosses situades als diferents punts de
control i a no malmetre de qualsevol manera l'entorn.
- L’organització disposarà d’un punt d’assistència sanitària.
12. Drets d’imatge
- Donat que el dret a la pròpia d’imatge està reconegut en l’ar cle
18.1 de la Cons tució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el Dret a l’Honor, a la in mitat 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,
https://docs.google.com/document/d/1pKzu9FLcZdkalf2jfKqByDpsqbu_qNU8WEKZRfhHVk0/edit
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l’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el
par cipant autoritza a TOCAVENTS de l’ALBERA a la realització de
fotograﬁes i ﬁlmacions de la seva par cipació a la MARXA DE LA
MATA 2019. També dóna el seu consen ment per la seva difusió i
explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant
la MARXA, en les que resul clarament iden ﬁcat, sense dret per
part del corredor/a a rebre cap compensació econòmica. En cap cas
s’u litzaran per ﬁnalitats diferents a les indicades.
- Els/les inscrits/es cedeixen de manera expressa a l'organització, el
dret a reproduir la seva imatge en qualsevol pus de reportatge o
foto on aquesta sur .
- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, les
dades de cada par cipant seran incorporades a un ﬁtxer privat de
TOCAVENTS creat amb ﬁnalitats d'organització d'ac vitats espor ves
i/o de lleure i enviament d'informació. Els/les inscrits/es a la prova
apareixeran en un llistat que es farà públic.
- En omplir i enviar el formulari de la inscripció entenem que us
considereu suﬁcientment informats/des d'aquest tractament i que
accepteu aquestes condicions. En qualsevol moment podeu exercir
els vostres drets d'accés, rec ﬁcació, oposició i cancel·lació, tot
adreçant-vos a l'organització de la marxa.
13. Altres qüestions
- L’organització es reserva el dret de suspendre i/o aplaçar l’ac vitat
en cas de condicions climatològiques complicades per a la realització
de la mateixa.
- Respectem l’entorn natural i per això no es permet als/les
par cipants embrutar i/o degradar la muntanya i el seu i nerari
anant en contra de la norma va vigent sobre prevenció d’incendis.
En cas que es detec algun cas serà desqualiﬁcat/da al moment.
- L’organització no es fa responsable de materials sostrets o
malmesos dels par cipants.
- Els/les par cipants, en el moment de fer la inscripció, seran els
únics responsables del seu estat de forma, així com, dels problemes
mèdics que puguin derivar.
- L’organització no es farà responsable de les imprudències que
https://docs.google.com/document/d/1pKzu9FLcZdkalf2jfKqByDpsqbu_qNU8WEKZRfhHVk0/edit
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puguin cometre els/les par cipants malgrat que vetlli per a que no
es donin.
- Els/les inscrits/es a la marxa par cipen voluntàriament i sota la
seva responsabilitat. Per aquest mo u, l’en tat organitzadora, els
col·laboradors, els patrocinadors i els altres par cipants queden
lliures de qualsevol responsabilitat civil.
- L’organització declina tota responsabilitat dels danys que les
persones par cipants puguin ocasionar durant la marxa, a ells
mateixos/es o a terceres persones.
14. Seguretat
- En cas d’emergència, els/les par cipants hauran de trucar al 112.
- Un cop ﬁnalitzada la marxa, si no s’han comunicat danys sics a
l’organització, l’assegurança no ho cobrirà. És important comunicar
lesions abans de la ﬁnalització de l’esdeveniment.
- L’organització disposa d’un equip de seguretat terrestre format per
1 ambulància amb l’objec u de cobrir els primers auxilis, possibles
evacuacions i/o trasllats a un centre hospitalari.

La inscripció a la marxa implica la total acceptació d’aquest
reglament.

https://docs.google.com/document/d/1pKzu9FLcZdkalf2jfKqByDpsqbu_qNU8WEKZRfhHVk0/edit
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