Reglament DUATLÓ-CROSS VILA-SECA 2019
MODALITAT CROSS: 4km Trail Running / 11km BTT / 2km Trail Running
03 FEBRER 2019
1. Organització
La cursa esportiva esta organitzada SMACV (Secció Muntanya Agrupació Cultural Vila-seca) (Nif:G-43096510) amb el
recolzament tècnic de Naturetime Events (39874527W) com a productor.

2. Condicions de participació
1) Haver fet 14 anys (menors d’edat amb autorització escrita del pare/mare o tutor/-a legal). Els menors d’edat
hauran d’anar en tot moment acompanyats (en cursa) d’un adult (inscrit també a la cursa) que es faci
responsable.
2) Haver fet la inscripció correctament. El fet de completar la inscripció mostra la conformitat del participant amb
aquest reglament.
3) Tenir una llicència federativa FEEC/FEDME (Modalitat D o E) o bé llicència Federativa de Triatló en vigor i que
inclogui assegurança d’accidents per a competicions de Triatlons, així com la Responsabilitat Civil del corredor.
En cas de no disposar-ne, serà obligatori contractar l’assegurança d’accidents temporal facilitada per
l’organització per al dia de la cursa.
4) L’organització té contractada una pòlissa d’Assegurances de Responsabilitat Civil de reemborsament complint
amb les cobertures i garanties segons la normativa vigent amb la companyia WR Berkley. Nº pòlissa:
PIM130CKA312.
5) Companyia Asseguradora d’Accidents: WR Berkley.

Despeses mèdiques (quantitats no acumulables, preferentment millor anar a un centre concertat)
6.000 €

Mort 3.000 €

Invalidesa permanent 6.000 €

Despeses de rescat 6.000 €

Àmbit geogràfic: Catalunya

3. Responsabilitats
1) Els participants competeixen en tot moment sota la seva pròpia responsabilitat. Els participants eximeixen a
l’organització, els seus espònsors, entitats col·laboradores, personal voluntari i personal laboral, 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 (incloent tot tipus de lesió, i fins i tot la mort) i als seus materials, incloses la pèrdua,
destrucció, trencament, robatori o extraviament.
2) Els participants hauran de signar/acceptar el document en format on-line “Acceptació Condicions de
Participació”. La signatura/acceptació d’aquest document i/o la participació en la prova esportiva, implica
acceptar aquest reglament, així com que es posseeixen les característiques necessàries (mèdiques,
tècniques, físiques i psicològiques) per realitzar la cursa.
3) Serà responsabilitat dels participants progressar amb seguretat en tot moment, sent els únics responsables de
les seves accions i els únics responsables alhora d’assumir el risc de l’activitat i de l’entorn. Qualsevol tipus
de dany sofert durant la cursa, posant com a exemple i sense que siguin motius excloent d’altres, els
causats per les caigudes (sigui quin sigui el seu motiu), atropellaments, problemes de salut derivats de la
pràctica esportiva, malalties, defalliment, ferides (sigui quina sigui la seva gravetat) causades per fauna o
flora, etc; seran responsabilitat única i exclusiva del participant.
4) 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.
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4. Seguretat
1)

L’organització podrà situar en determinats punts del recorregut, personal especialitzat encarregat de vetllar per la
seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal que estarà convenientment
identificat.
En cas d’abandonament, s’ha de comunicar el més aviat possible al personal de l’organització, ja sigui als punts de
control o via telefònica. Tots els participants estan obligats a passar per la taula dels controladors situada a meta
per verificar que han acabat o abandonat i retornar el xip.
Es disposarà de personal sanitari i transport ambulància per intervenir en cas de necessitat.
Hi haurà un equip de l’organització que obrirà i tancarà la cursa.
El circuit estarà tancat al tràfic, però no deixa de ser un circuit a la natura, pel que serà obligatori portar en tot
moment una velocitat adequada al nivell tècnic de cada corredor, amb la finalitat d’evitar els possibles obstacles
previstos o imprevistos.
Sempre que el corredor es desplaci amb la bicicleta, en qualsevol punt de la cursa, ho haurà de fer amb el casc
lligat de forma correcta.

2)

3)
4)
5)

6)

5. Direcció de Cursa i Comissaris
1)

2)
3)

Els Directors de Cursa podran retirar de la competició un corredor quan considerin que aquest tingui disminuïdes les seves
capacitat físiques o tècniques a causa de la fatiga, no disposi de material obligatori, o les seves condicions no siguin les
apropiades per continuar en cursa.
Els Directors de Cursa podran suspendre, retallar, neutralitzar o detenir la cursa per seguretat o per causes de força major
alienes a la seva voluntat (climatologia, causes externes, etc.)
Tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt d’acord amb el Reglament de la FCT.

6. Categories
Hi haurà diferents categories segons edat i sexe dels participants:
-Júnior masculí/femení: de 14 fins 19 anys
-Sènior masculí/femení: de 20 fins 39 anys
-Veterans masculí/femenÍ: de 40 fins 49 anys
-Màster masculí/femení: 50 anys o més.
-Local: Residents al terme de Vila-seca.
-Relleus: Absolut i mixte (només en el cas que hi hagi 3 o més equips)

7.

Classificacions i Premis
Un Premi per cadascun dels tres primers classificats de la General homes i dones (H i F). També al primer classificat de les
categories ( JH - JF - SH - SF - VH - VF – MM – MF – RA – RM (mínim 3 equips)). Els premis NO són acumulables EXCEPTE el
premi local.
Premi a l’equip amb més FINISHERS (segons el club indicat alhora de fer la inscripció).
Després de l’entrega de premis es farà el sorteig de material.
Per poder optar als premis s’haurà d’estar present en l’acte d’entrega dels mateixos. En el sorteig serà imprescindible estar
present per recollir el lot. No s’admeten representants.
No hi ha premis en metàl·lic.

8. Dorsals
1)

Es recolliran el mateix dia de la cursa en l’horari establert en la web de la cursa.
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2)

Els participants hauran de portar en tot moment el dorsal facilitat per l’organització. El dorsal de pit s’ha de
col·locar a la part davantera i ha d’estar sempre visible, no es pot retallar, doblegar, tapar o modificar.
El dorsal de la BTT s’haurà de retornar al treure la BTT de la zona de Boxes.
En acabar o abandonar, no llençar el dorsal de pit, amb ell podreu accedir als serveis facilitats per l’organització a
l’arribada i al sorteig de material.

3)
4)

9. Protecció de dades i Drets d’imatge
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que vostè
ens facilita quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de NATURETIME EVENTS amb la finalitat de mantenir la
relació comercial i rebre informació dels nostres serveis. Si ho desitja, pot executar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, previstos a la Llei, dirigint un escrit a info@naturetime.es. Tanmateix, es reserva el dret de les imatges, prenent i
recopilant fotografies, vídeos i informació de les proves, així com utilitzar tot aquest material per anuncis, relacions públiques o
qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de la cursa i altre esdeveniments produïts NATURETIME EVENTS.

10. Aspectes tècnics, recorreguts i marcatge
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

La DUATLÓ-CROSS de VILA-SECA consisteix en una competició que combina dues modalitats esportives amb el
següent quilometratge: 4km de trail running / 11 km BTT / 2km Cursa a peu. Els corredors han se seguir aquest
ordre.
Cada modalitat tindrà el seu circuit, pel que es recomana revisar els mapes abans de la cursa.
 TRAIL RUNNING: 4km. Format per un circuit tancat de 2km a on s’han de fer 2 voltes.
 BTT: 11km. 2 voltes a un circuit de 5.500 metres. Circuit fàcil i ràpid amb trams de pista, camí i senda, amb
algun pas tècnic simple. Es recomana fer volta de reconeixement abans de la prova. El desnivell total és
d’uns 75m i hi ha una rampa asfaltada de uns 200m de llarg.
 TRAIL RUNNING: 2km. Format per un circuit tancat de 2km a on s’han de fer 1 sola volta.
El recorregut estarà marcat amb cintes i material identificatiu i de fàcil veure.
Les marques estàtiques es centraran a les zones de creuaments i canvis de direcció. A les zones on s’hagi de seguir
la pista o senda única i principal, les marques disminuiran.
Els trams especials estaran indicats amb cartells de precaució.
L’organització tindrà marcat tot el recorregut 1 hora abans de començar la cursa
És responsabilitat dels corredors realitzar la cursa seguint el recorregut oficial. L’organització utilitzarà tots els
recursos possibles per que el marcatge de la cursa no sigui alterat duran la mateixa.
Seguretat: el circuit estarà tancat al tràfic, però no deixa de ser un circuit a la natura, pel que serà obligatori portar
en tot moment una velocitat adequada al nivell tècnic de cada corredor, amb la finalitat d’evitar els possibles
obstacles previstos o imprevistos.
Els atletes hauran de seguir l’ordre correcte d’entrada i sortida de la zona de boxes. A la zona de Boxes, NO es pot
anar sobre la BTT. Abans d’entrar s’ha de posar el peu a terra i al moment de sortir no es pot pujar a la BTT fins
haver traspassat la línia que marca la zona de boxes.
Al ser un circuit tancat i curt on es realitzen varies voltes, hi haurà controladors de pas situats estratègicament. No
passar por aquests punts implica la penalització corresponent.
Si per alguna causa un atleta surt del circuit, haurà de tornar a entrar pel mateix punt on ha sortit.

11. Timming-Cronometratge
1)
2)

Guanyarà la cursa qui la realitzi en el menor temps passant en ordre per tots els circuits.
L’organització cronometrarà la cursa amb sistema de xip, el qual serà facilitat a tots els corredors juntament amb el
dorsal de pit i dorsal de BTT. És obligatori portar el dorsal ben visible. No es podran fer servir xips propis de
corredors (incompatibles).
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3)

El temps serà NON STOP des de la sortida fins al pas per meta. El temps empleat durant les transicions no serà
descomptat. Es faran temps parcials de cada disciplina.

12. Material
- Serà responsabilitat de cada participant poder garantir la seva pròpia seguretat, portant el material que cregui
necessari segons la climatologia, la seva forma física i coneixement del medi. Serà obligatori portar calçat esportiu i
vestimenta adequada per al tipus de terreny i cursa, així com un mínim de 4 imperdibles per al dorsal.

13. Reclamacions i penalitzacions: Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pel Comité Organitzador.
1)
2)

Reclamacions: Les reclamacions s’han de presentar a l’organització per escrit, 30 minuts abans de l’entrega de
premis.
Penalitzacions:

TAULA DESCALIFICACIONS I PENALITZACIONS
TRIATLÓ-CROSS LA PINEDA PLATJA 2013

DESQUALIFICACIÓ

Infraccions contra el medi ambient. Llençar brossa.

X

Circular camp a través fora dels camins/alterar senyalització del
recorregut/transport no autoritzat.

X

Pèrdua xip

X

Desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització

X

No passar pel control de sortida/ Anticipar-se a la sortida

X

PENALITZACIÓ

No seguir el recorregut oficial

1h

Dorsal doblegat, tapat o no visible

1h
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ESPAÑOL

Declaración de aceptación de las condiciones de participación en:
DUATLÓN-CROSS DE VILA-SECA
| 03/02/2019 | VILA-SECA
1. Conocemos y aceptamos íntegramente el Reglamento 2019 de la carrera. El hecho de inscribirnos a la carrera
confirma que firmo on-line esta Declaración de Aceptación de Condiciones de Participación y me hago responsable
de la veracidad de la información facilitada así como que acepto el Reglamento 2019 y esta Declaración de
Aceptación de Condiciones de Participación.
2. Somos conscientes que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio natural, en lugares de difícil
control y acceso, lleva implícito un riesgo adicional para los participantes. En virtud de ello, asistimos a voluntad e
iniciativa propias, siendo conscientes y asumiendo los riesgos y consecuencias inherentes a nuestra participación en
esta prueba.
3. Acudimos con la preparación que requiere la competición, gozamos de buena salud general, sin padecer
enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con nuestra participación. Si durante la prueba, sufriéramos
algún tipo de incidencia que pudiera perjudicar nuestra salud o suponer un riesgo para nuestra integridad física, lo
pondremos en conocimiento de la organización lo antes posible. Será exclusivamente de nuestra responsabilidad
todo aquello que pueda suceder por continuar la actividad física en condiciones no óptimas.
4. Poseemos una variedad suficiente de capacidades físicas, destrezas técnicas y recursos de supervivencia como
para garantizar nuestra propia seguridad en las distintas disciplinas y pruebas especiales de este evento, bajo las
condiciones de autonomía en las que se desarrollan. Igualmente, disponemos del material deportivo y de seguridad
exigido para las distintas modalidades en que intervendremos; se encuentra en buen estado, está homologado y
sabemos utilizarlo con propiedad.
5. Conocemos y dominamos los protocolos de seguridad estipulados para cada disciplina en la que vamos a
intervenir, comprometiéndonos a cumplir las normas de seguridad establecidas; así como a mantener un
comportamiento responsable que no aumente en los riesgos para nuestra integridad física.
6. Los participantes compiten bajo su propia responsabilidad. Sobre ellos recae la decisión final de tomar la salida y
la realización de la carrera o parte de ella. Los participantes eximen a la organización, sus sponsors, entidades
colaboradoras, personal voluntario y personal laboral de las reclamaciones o demandas basadas en supuestas
acciones o no acciones de los participantes u otros que actúen a su favor. Así como de las reclamaciones o demandas
resultantes de los daños que puedan sucederles a los participantes (cualquier tipo de lesión a la muerte) y a sus
materiales incluidos la pérdida, destrucción, rotura, robo o el extravío.
7. La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que puedan recibir o producir los participantes,
si bien velará para evitarlos.
8. Autorizamos a Naturetime, por extensión, a la organización a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación
que tomen siempre que esté exclusivamente relacionada con nuestra participación en este evento.
9. Nos comprometemos a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente que se relacionan más abajo.
Relación de Pautas generales de respeto al Medio Ambiente
● No producir alteraciones en los procesos y en el funcionamiento natural de los ecosistemas.
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● No deteriorar los recursos bió cos, geológicos, culturales o, en general, del paisaje.
● Sortear o evitar las zonas medioambientalmente sensibles.
● Evitar la marcha por los ríos cuando esta pueda hacerse por la orilla.
● Realizar las necesidades ﬁsiológicas en los lugares adecuados o, en todo caso, fuera del agua y lejos de puntos de
paso o reunión de personas, ni en lugares rocosos.
● No encender fuego ni provocar situaciones de riesgo de incendio.
● No verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares habilitados.
● Re rar y trasladar todos los elementos y residuos producidos en las zonas de asistencia, salida o meta.
● No abandonar restos de materiales, envoltorios o alimentos utilizados durante la competición.
● Realizar el recorrido produciendo el menor ruido posible.
● No perturbar la tranquilidad del espacio o a la fauna domés ca o salvaje.
● Respetar el mundo rural, los derechos y costumbres locales.
● Dejar las cancelas, verjas, cadenas o similares en la misma situación que se encontraron.
● No invadir propiedades privadas o prohibidas a lo largo del recorrido.
● Limitar el uso de iluminación ar ﬁcial y del sonido a las necesidades básicas de organización, progresión, seguridad
y emergencia, especialmente en el interior de espacios naturales protegidos.
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CATALÀ

Declaració d’acceptació de les condicions de participació a:
DUATLÓ-CROSS de VILA-SECA
|03/002/2019 | VILA-SECA
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
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● 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.
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