REGLAMENT 2019
CURSA CREMA TORRONS
MIAMI PLATJA – 13 GENER 2019
1. El CEAN (Club Esportiu Aventura Naturetime) i Naturetime són els productors de l'esdeveniment
esportiu, tenint el suport de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp com a Organitzador de la mateixa, així
com diferents entitats col·laboradores.
2. Per qüestions organitzatives les places són limitades a 400 participants (independentment de la
categoria i de la distància).
3. La sortida serà el diumenge dia 13 de gener de 2019 a les 10:30 del matí; amb sortida i arribada a la
plaça de la pèrgola de Platja Cristall (Miami Platja).
4. La carrera es disputa sobre un recorregut amb dues distàncies: 5kms o 10km asfalt. El circuit estarà
degudament senyalitzat amb elements visibles de fàcil reconeixement.
5. Les inscripcions es faran anticipadament per Internet o presencialment als llocs autoritzats indicats Al
web oficial de la cursa. NO S'ACCEPTARAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA CARRERA.
6. Avituallaments: els indicats a l’apartat tècnic de la cursa.
7. La Cursa Crema Torrons ja inclou una assegurança esportiva d'accidents de reemborsament.:
- Despeses mèdiques (Quantitats no acumulables, preferentment millor anar a un centre
concertat) 6.000 €
-Mort: 12.000 €
- Invalidesa permanent total i absoluta per accident: 12.000 €
- Invalidesa permanent parcial segons barem en base al capital màxim: 12.000€
- Assistència Sanitària, fins: 6.000€
- Despeses de rescat 6.000 €
- Companyia Asseguradora: WR Berckley España
- Àmbit geogràfic: España
8. EDATS: Cursa popular oberta a totes les edats a partir dels 12 anys (5K) i 14 anys (10K). Es infants
menors de 12 anys tenen les curses InfantSolidàries. A les curses de 5k i 10k, els menors d’edat han
d’anar acompanyats d’un adult i han de presentar el document de AUTORITZACIÓ DE MENORS.
9. El lliurament de dorsals s'ajustarà de forma ESTRICTA al programa de la carrera. En qualsevol cas, a
partir de les 10:15h NO ES LLIURARAN MÉS DORSALS. El dorsal haurà de ser visible, no es podrà
doblegar, ni modificar.
10. En la línia de meta s'obsequiarà a tots els corredors amb una borsa amb obsequis, beguda i
avituallament.
11. La participació en la carrera és sota responsabilitat i risc dels participants. L'organització declina
qualsevol responsabilitat per danys (qualsevol tipus de dany) que la participació en la carrera pugui
ocasionar a un mateix o a tercers (personals o materials). Així mateix, durant el procés d'inscripció els
futurs corredors han de llegir, i en cas que reuneixin les característiques adequades i ho acceptin, validar
el REGLAMENT i document de Declaració d'Acceptació de Condicions.
12. L'organització es reserva el dret a modificar el recorregut per motius justificats. El mal temps no
serà motiu de suspensió de la carrera, tret que sigui una causa major, en aquest cas s'ajornarà la carrera
per a un altre dia.

13. Un vehicle d'assistència sanitària estarà en la línia de meta per si fos necessari al llarg de la prova.
14. L'organització posarà a la disposició dels participants el servei de guarda-roba i habilitarà zona de
pàrquing en les zones de pàrquings municipals propers a la sortida.
15. Les fotografies que es prenguin al llarg de la carrera podran ser usades per promocionar aquesta o
altres carreres, així mateix l'organització podrà penjar-les públicament en el seu web i altres xarxes
socials.
16. El fet de participar en aquesta prova implica l'acceptació d'aquest reglament.
17. Categories i premis:
*CARRERA 5kms-10kms: Menors acompanyats.
-Júnior masculí: de 12 fins als 18 anys (14 anys als 10K)
-Júnior femení: de 12 fins als 18 anys (14 anys als 10K)
-Sènior masculí: de 19 fins a 39 anys
-Sènior femení: de 19 fins a 39 anys
-Veterans masculí: de 40 anys a 49 anys
-Veteranes femení: de 40 anys a 49 anys
-Màster masculí: a partir de 50 anys
-Màster Femení: a partir de 50 anys
-Local masculí (Mont-roig del Camp/Miami Platja)
-Local femení (Mont-roig del Camp/Miami Platja)
De cada distància es premiarà als 3 primers absoluts homes i dones i al millor de cada categoria. El
premis són no acumulatius amb excepció de la categoria Local que sí és acumulativa.

18. Cronometratge: La carrera es cronometrarà amb xip electrònic que facilitarà l'organització. El xip no
es lloga. Tota la informació sobre el sistema de xip estarà a la web de la cursa a la pestanya
D’INFORMACIÓ PRÀCTICA. Es prega no portar cap altre xip el dia de la cursa.

Declaració D’acceptació de les Condicions de participació a:
CREMA-TORRONS DE MIAMI PLATJA
|13/1/2019 | MIAMI PLATJA (MONT-ROIG DEL CAMP)
1. Coneixem i acceptem íntegrament el Reglament 2019 de la cursa. El fet d’inscriure’s a la cursa
confirma que signo on-line aquesta Declaració d’Acceptació de Condicions de Participació, i em faig
responsable de la validesa de les dades i accepto el Reglament 2019 i aquesta Declaració d’Acceptació de
Condicions de Participació.
2. Som conscients que aquesta mena de competicions, al desenvolupar-se al medi natural, en llocs de
difícil control i accés, porta implícit un risc addicional pels participants. En virtut d’això, assistim amb
voluntat i iniciativa pròpies, essent conscients i assumint els riscos i conseqüències inherents a la nostra
participació en aquesta prova.
3. Acudim amb la preparació que requereix la competició, gaudim de bona salut general, sense patir cap
malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se amb la nostra participació. Si durant la proba,
patíssim alguna mena d’incidència que pogués perjudicar la nostra salut o suposar un risc per la nostra
integritat física, ho posarem en coneixement de l’organització el més aviat possible. Serà exclusivament
la nostra responsabilitat tot allò que ens pugui passar per continuar l’activitat física en condicions no
òptimes.

4. Estem en possessió d’una varietat suficient de capacitats físiques, habilitats tècniques i recursos de
supervivència suficients per garantir la nostra pròpia seguretat en les diferents disciplines i probes
especials d’aquest esdeveniment, sota les condicions d’autonomia en les que es desenvolupa. Igualment,
disposem del material esportiu i de seguretat exigit per a les diferents modalitats en les que hi
intervindrem; es troba en bon estat, està homologat i sabem fer-ho servir amb propietat.
5. Coneixem i dominem els protocols de seguretat estipulats per a cada disciplina en la que intervindrem,
comprometent-nos a complir les normes de seguretat establertes; així com, a mantenir un
comportament responsable que no augmenti els riscos per a la nostra integritat física.
6. Els participants competeixen sota la seva pròpia responsabilitat. Sobre ells recau la decisió final de
prendre la sortida i la realització de la cursa o part d’ella. Els participants eximeixen a l’organització, els
seus espònsors, entitats col·laboradores, personal voluntari i personal labora, de les reclamacions o
demandes basades en suposades accions o omissions dels participants o altres que actuïn al seu favor.
Així com de les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir als participants
(qualsevol tipus de lesió i inclús la mort) i als seus materials, incloses la pèrdua, destrucció, trencament,
robatori o extraviament
7. L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin patir o provocar els
participants, tot i que es vetllarà per evitar-los.
8. Autoritzem a Naturetime i, per extensió, a la organització a fer servir qualsevol fotografia, filmació o
gravació que es prenguin sempre que estigui exclusivament relacionada amb la nostra participació en
aquest esdeveniment.
9. Declara ser coneixedor de les prestacions i de les cobertures de la seva assegurança d’accidents,
obligatòria per a participar en la competició, i notifica a l’organització de la prova que aquesta
assegurança cobreix l’activitat en la seva totalitat, segons la legislació vigent.
10. Ens comprometem a seguir les pautes generals de respecte al medi ambient que es relacionen més a
baix.
Relació de Pautes generals de respecte al Medi Ambient
● No produir alteracions en els processos i el funcionament natural dels ecosistemes.
● No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, del paisatge.
● Sortejar o evitar les zones mediambientalment sensibles.
● Evitar la marxa pels rius quan aquesta pugui fer-se per la vora del riu.
● Realitzar les necessitats ﬁsiològiques als llocs adients o, en tot cas, fora de l’aigua i lluny dels punts de
pas o reunió de persones, ni en llocs rocosos.
● No encendre foc ni provocar situacions de risc d’incendi.
● No abocar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats.
● Re rar i traslladar tots els elements i residus produïts a les zones d’assistència, sortida o meta.
● No abandonar restes de materials, embolcalls o aliments u litzats durant la compe ció.
● Realitzar el recorregut produint el menor soroll possible.

● No pertorbar la tranquil·litat del espai o a la fauna domèstica o salvatge.
● Respectar el món rural, els drets i costums locals.
● Deixar les cancel·les, reixats, cadenes o similars en la mateixa situació en que es varen trobar.
● No envair les propietats privades o prohibides al llarg del recorregut.
● Limitar l’ús d’il·luminació ar ﬁcial i del so a les necessitats bàsiques d’organització, progressió,
seguretat i emergència, especialment a l’interior d’espais naturals protegits.

