REGLAMENT

Trail Creixell Empordà CORRIOLS D'AIGUA

La participació en qualsevol de les seves distàncies i modalitats a la Trail Creixell Empordà
CORRIOLS D'AIGUA 2018 implica l'acceptació total d'aquest reglament.

El present reglament pot ser modificat, revisat i corregit en qualsevol moment per part de
l'organització.
1. BASES
1.1. La prova està organitzada
(www.alliolicreixell.com).

per

l'Associació

de

Veïns

i

Amics

de

Creixell

1.2. La prova es realitzarà el proper diumenge 23 de desembre (podeu veure el programa complert
a (www.trailcreixell.com).
1.3. Pot accedir a la Trail Creixell Empordà tota persona aficionada al “trail-running”, professional o
aficionat.
1.4. Sota cap concepte es deixarà participar amb gossos, ni estil canicross, ni portat en corretja,
degut a que l'espai que disposen els corriols és reduït i podrien causar problemes a altres
participants.
1.5. És responsabilitat del propi corredor fer-se revisions i anàlisis mèdiques periòdiques per tal de
supervisar el seu estat de salut. Tanmateix, si pateix algun tipus de lesió, defecte físic o qualsevol
altra circumstància que pogués agreujar o perjudicar greument la salut participant en aquesta
cursa, ho posará en coneixement de l’Organització abans de començar, acceptant les decisions que
sobre això s’adoptin pels responsables de l’esdeveniment. Per tant, està d’acord amb qualsevol
decisió que qualsevol responsable de la cursa (direcció de cursa, infermers, ATS, membres de la
Organització) adopti sobre la seva habilitat i capacitat per completar la cursa amb seguretat i
sense risc ni per a la seva salut, ni per la dels altres.
1.6. Per raons de seguretat i logística, s'ha limitat el nombre d'inscrits a 250. Si queden dorsals
disponibles, es vendran el dia abans i el mateix dia de la cursa, sinó, no hi hauran dorsals. Per
comprovar el nombre d'inscrits, es pot fer a través de la nostra plataforma de pagament
www.curses.cat/trailcreixellemporda.
2. CREIXELL
2.1. Creixell és un poble d'una quarantena d'habitants que pertany al municipi de Borrassà. A
l'apartat www.trailcreixell.com trobareu tota la informació sobre com arribar i on aparcar. Tingueu
en compte que som un poble petit. Intenteu compartir vehicles.
2.2. Hi haurà una sèrie de voluntaris que actuaran com a controladors de carreteres i de pàrquing.
Cal seguir les seves instruccions en tot moment.
3. L'ARBREDA
3.1. Un cop a Creixell, els corredors/-des, poden desplaçar-se fins a l'Arbreda (veure mapa al web,
a l'apartat www.trailcreixell.com) on hi trobaran la recollida de dorsals (si no ho han fet abans),

servei de guarda-roba i servei de bar.
3.2. És recomanat ser a l'Arbreda una hora abans de l'inici de l'esdeveniment. Els serveis s'obriran
a les 08:00h (excepte el servei de massatges).
3.3. La sortida es donarà a les 09:30h, amb els corredors/-des presents.
4. INSCRIPCIONS
4.1. Les inscripcions es duran a terme a través del nostre web www.trailcreixell.com, on enllaçareu
amb una plataforma de pagament en línia.
4.2. Les dades personals seran introduïdes en un fitxer automatitzat propietat de l'Associació de
Veïns i Amics de Creixell, que en farà un ús exclusiu per les classificacions i per informacions de
l'esdeveniment.
4.3. El propietari de l'inscripció accepta rebre promocions i/o publicitat en possibles
esdeveniments de l'Associació i/o de membres d'aquesta.
4.4. L'inscripció és personal, i així ho demostra les dades que s'hauran de posar en el moment de
l'inscripció.
4.5. S'elimina, en aquesta nova data, la possibilitat de canviar de nom en el dorsal, per tant, direcció de cursa no farà cap canvi de nom en el dorsal degut a què ja estava tot imprés i gestionat. Tot i així, qualsevol canvi de nom es pot fer sempre i quan no es posi entremig a l'organització, és a dir, que es faci el canvi entre corredors/-es. L'únic que es pot canviar són les dades personals, que s'hauran d'enviar per correu al info@trailcreixell.com amb el nom, cognoms i DNI (foto o
escàner) de l'antic participant i amb les dades del nou participant (nom, cognoms, data de naixement, número de DNI i un mitjà de contacte). Qualsevol canvi de nom, es podrà efectuar fins el
dia 20 de desembre a les 17:00h de la tarda.
4.6. Els preus de l'inscripció són els següents:


TRAIL 14K

Del 8 de setembre al 6 de novembre: 10€
A partir del 7 de novembre: 12€


EXPRESS 7K

Del 8 de setembre al 6 de novembre: 8€
A partir del 7 de novembre: 10€
4.7. No es retornarà l'import de l'inscripció en cap cas. En cas de lesió, la inscripció pot ser
venguda a un altre corredor per part del lesionat (veure 4.6.).
4.8. Totes les inscripcions realitzades abans de 7 de novembre rebran una samarreta i dorsal
personalitzat (amb el nom del participant) com a obsequi de la cursa, a més dels productes de la
bossa del corredor. Els inscrits després del 7 de novembre, rebran tots els avantatges i productes
excepte la samarreta i el dorsal personalitzat.
4.9. A partir del 7 de novembre, no es durà a terme cap tipus de canvi de dades ni de nom a
l'inscripció.
4.10. Els menors d'edat, hauran de dur signada l'autorització de menors el dia de la cursa. Tot i així,

l'organització disposarà d'algunes còpies pels inscrits el mateix dia de l'esdeveniment (l'han de
signar i omplir les mares/pares o tutors legals).
5. CRONOMETRATGE, DORSALS I XIPS
5.1. El cronometratge anirà a càrrec de curses.cat, que proporcionarà a cada corredor el
corresponent dorsal i xip.
5.2. Cada corredor estarà present en una categoria (a més de la classificació general), per això, és
importantíssim indicar la data de naixement en el moment de l'inscripció.
5.3. El dorsal serà lliurat amb el xip incorporat i quatre imperdibles.
5.4. El dorsal s'ha de portar a la part davantera de la samarreta, visible en tot moment. Qualsevol
corredor amb dorsal no visible, no serà fotografiat per part dels nostres fotògrafs i, a més, pot ser
aturat en qualsevol moment per qualsevol membre de l'organitzadoció i ser preguntat.
5.5. És molt important no llençar el dorsal fins que es marxi de l'Arbreda ja que tots els serveis al
corredor funcionen amb prèvia mostra de dorsal.
5.6. En acabar la cursa, les classificacions es podran consultar al portal
www.curses.cat/trailcreixellemporda i a les pantalles que ubicarem a l'Arbreda. Des del mateix
portal anterior, es podrà descarregar el respectiu diploma (“finishers”, només).
5.7. Els problemes sorgits en la classificació seran responsabilitat del participant. És
responsabilitat seva omplir degudament els buits de la plataforma on-line de pagament. Si es pot
demostrar que el problema no és del participant, s'haurà de comentar als directors de cursa, qui
ho passaran a l'empresa responsable del cronometratge. Sempre s'intentarà solucionar-ho a
l'instant, si no és possible, es farà a curt plaç.
5.8. El primer classificat de cada categoris serà premiat. Per veure les categories, cal accedir al
nostre web a l'apartat de TRAIL 14K o EXPRESS 7K segons cursa escollida i dirigir-se al sub-apartat
“RECORREGUT”. El primer en arribar (sigui mascle o fèmina) de la Trail 14K 280+, rebrà un detall.
6. RECORREGUT
6.1. El recorregut transcorre per corriols en la seva majoria, pista en petits talls i asfalt (just per
sortir i arribar a Creixell). És un recorregut a l'abast de tothom amb entrenament previ. Podeu
consultar les característiques al nostre web (www.trailcreixell.com).
6.2. Els corredors experimentats es situaran a primera línia sota de l'arc de sortida, mentres que,
els caminadors i corredors poc experimentats, al darrere de tot. L'organització es reserva el dret
d'ordenar les persones a la línia de sortida.
6.3. El recorregut estarà senyalitzat en la seva totalitat.
6.4. Els avituallaments seran: (per veure els punts quilomètrics d'aquests, vegeu el nostre web)

TRAIL 14K 280+
Avituallament 1: Líquid (compartit amb el recorregut de l'EXPRESS)
Avituallament 2: Líquid
Avituallament Final: Líquid i sòlid

EXPRESS 7K 120+

Avituallament 1: Líquid (compartit amb el recorregut de la TRAIL)
Avituallament Final: Líquid i sòlid
6.5. L'organització es reserva el dret de modificar el recorregut a última hora en cas de força
major o perquè les condicions meteorològiques impedeixin realitzar el recorregut prèviament
establert.
6.6. En cas de qualsevol dubte durant el transcurs del recorregut, es podrà fer tot adreçant-se al
controlador o a l'avituallament més proper, o trucant a direcció de cursa (telèfon en el dorsal).
7. ABANDONAMENTS I EXPULSIONS
7.1. En cas d'abandonament per cansament del participant, aquest s’haurà d’adreçar al
controlador o avituallament més proper qui n'informarà a direcció de cursa (o trucar directament a
direcció de cursa). El participant serà retornat per part dels organitzadors a l'Arbreda.
7.2. L'abandonament, a no ser que una lesió ho impedeixi, es farà per propi peu fins trobar a un
control.
7.3. En cas de problema físic o mèdic urgent, el participant, si pot, trucarà a direcció de cursa
(telèfon en els dorsals), qui enviarà una ambulància amb el personal qualificat .
7.4. Els participants estan obligats a socórrer al ferit independentment de la seva edat, posició
provisional en la classificació o estat.
7.5. És motiu d'expulsió:


Saltar-se o desviar-se d'una part del recorregut.



Obviar les indicacions d'un controlador.



Embrutar o degradar l'itinerari o, la muntanya, en general.


Tenir qualsevol comportament incorrecte amb els altres corredors, voluntaris, públic o
membres de l’organització .


No socórrer a algun participant ferit.
8. MEDI AMBIENT

8.1. Els corredors/-des han de tenir cura de deixar l’entorn el més net possible.
8.2. Les deixalles dels avituallaments s'hauran de dipositar en unes escombraries situades en els
avituallaments.
8.3. No es toleraran comportaments incívics sota amenaça d'expulsió.
9. METEOROLOGIA
9.1. En cas de mal temps (pluja, vent) no es suspendrà la cursa, si bé, es podrà reduir en el nombre
de serveis que prestarem als corredors. El parc tancat està a l'Arbreda, no és cap pavelló!
9.2. L'organització decidirà si tira endavant o no la cursa en cas de força major i, en cas contrari, es
donarà per sobreentès que sí. En cas d'anul·lació de l'esdeveniment, l'organització es posarà en
contacte amb tots i cadascun dels participants amb el telèfon i correu que hagin deixat en el
moment de l'inscripció.

10. ACCEPTACIONS
10.1. El titular d’una inscripció dóna el seu consentiment al tractament de les seves dades per a la
finalitat de l’esdeveniment esportiu, i autoritza que siguin incorporades a un fitxer automatitzat,
així com que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies, vídeos i pàgines web destinades a la
difusió pública dels organitzadors.
10.2. L'Associació de Veïns i Amics de Creixell, no es fa responsable dels danys físics, morals i/o
materials que els participants puguin patir o causar a tercers durant la cursa.
10.3. L’organització decidirà sobre qualsevol incidència que es pugui produir i que no estigui
prevista.

