REGLAMENT
Article 1.
El II Trail dels Senglars està organitzat pel Club d’Esports de Muntanya Senglars Favara i
l’Excel· lentíssim Ajuntament de Favara. Té com finalitat fomentar l’esport en general i
especialment el de muntanya, donant a conèixer als participants la geografia i el
patrimoni mediambiental de Favara, més concretament dels nostres Paratges Naturals de la
Cova de la Galera i el Pic de la Mola.

Article 2.
El recorregut discorre per camins d’asfalt, pistes forestals i sendes de muntanya. Estarà
format per dues proves competitives:
• Trail amb una distancia de 21000 m. amb 1250 m. de desnivell positiu.
• Sprint-Trail amb una distancia de 10000 m. amb 640 m. de desnivell positiu.

Article 3.
Les dues proves tindran lloc el diumenge 30 d’abril de 2016 a les 09:00 hores. L’eixida i
l’arribada estaran situades a la plaça de la Cultura de Favara. La prova transcorre pels termes
de Tavernes de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Favara i Llaurí. Els corredors
disposaran d’un màxim de 5 hores per a completar la prova.

Article 4.
L’edat mínima per a participar a la prova serà de 18 anys. La prova quedarà limitada fins a un
màxim de 350 participants.

Article 5.
Les dues proves estaran cronometrades amb xip i seran en semi-autosuficiència, el corredor
deurà dur un mínim de 500 cl d’aigua i 200 kcal, encara que hi haurà punts d’avituallament
sòlids i líquids al llarg del recorregut i en la zona d’arribada.

Avituallaments trail: km 6, 10, 17 i meta.
Avituallament sprint-trail: km 5,8 i meta.
Els organitzadors encarregats de cada avituallament es faran responsables de l’ordre i la
neteja, de manera que una vegada hagen passat tots els corredors la zona quede totalment neta
i en les mateixes condicions en les que es trobava abans de la prova. Als punts
d’avituallament l’organització posarà recipients per a dipositar els envasos i les deixalles que
es puguen generar. Als avituallaments s’oferirà la beguda amb gots de plàstic i no en botella.
S’aconsella portar un recipient per a reposar líquid.

Article 6.
L’itinerari estarà senyalitzat amb cintes reciclables de color taronja cridaner què seran
retirades per l’organització al pas de l’últim participant. Les zones de més perillositat seran
degudament senyalitzades i en elles hi haurà situat algun membre de l’organització.

En tot moment serà obligatori seguir l’itinerari marcat per
l’organització.
Article 7.
Les inscripcions es faran per mitjà de la web (www.mychip.es) des del dia 1 de febrer fins
al 27 d’abril o fins arribar al límit de 350 participants. La quota de la inscripció serà de 12
euros per a les 2 modalitats.
En cas d’inscriure’s el mateix dia de la prova, la quota d’inscripció serà de 20€ sense opció a
classificació, premis i al regal commemoratiu.
L’entrega de pitrals s’efectuarà el mateix dia de la prova des de les 7:00 h fins mitja hora
abans de la prova, al lloc on està situada l’eixida. Es demanarà document que acredite la
identitat del participant.
IMPORTANT: Tota persona que participe sense estar inscrita o sense mostrar visible el
dorsal ho farà baix la seua responsabilitat, no podrà participar dels avituallaments,
obsequis o trofeus. No estarà emparada per la pòlissa d’assegurança contractada a
l’efecte i quedarà terminantment prohibida la seua entrada a línia de meta

Article 8.
Categories (21km)

Trofeus

Sènior masculí i femení de 18 a 39 anys.

Tres primers classificats masc. i fem.

Veterans masculí i femení de 40 a 49 anys.

Tres primers classificats masc. i fem.

Màsters masculí i femení de 50 endavant.

Tres primers classificats masc. i fem.

Locals masculí i femení

Primer classificat masc. i fem.

Categories (10km)
Absolut masculí i femení

Trofeus
Tres primers classificats masc. i fem.

Locals masculí i femení

Primer classificat masc. i fem.

S’entén com a local tot aquell corredor/a que estiga empadronat a la localitat de Favara.
Hi haurà trofeu per als tres primers classificats en cada categoria, tant masculina com
femenina en la modalitat de trail. En la modalitat sprint-trail hi haurà trofeu per als tres
primers classificats absoluts femení i masculí. A més es donarà trofeu per al primer classificat
local masculí i femení en les dos modalitats.

Article 9.
Serà motiu de desqualificació:
•
•
•
•
•
•
•

No realitzar el recorregut complet o pels llocs marcats per l’organització.
Invertir més de 5 hores per al trail i 2 hores i mitja per al sprint-trail.
Embrutar o degradar el circuit o la muntanya en general.
No dur el pitral en lloc visible.
No donar auxili a qualsevol participant que necessite ajuda urgent.
Comportament no esportiu o no respectuós amb organitzadors, col·laboradors, públic i
altres participants.
Qualsevol altre motiu no esmentat als punts anteriors que es considere sancionable per
l’organització.

Article 10.
Obsequis
A tots els participants que acaben la prova se’ls obsequiarà amb: samarreta tècnica i tots els
regals que es pugen obtindré dels diferents patrocinadors.

Article 11.
Serveis
•
•
•

Hi haurà servei de guarda-roba i dutxes al Poliesportiu Municipal.
També hi haurà servei de massatge en la zona de meta.
L’organització posarà a l’abast del participant servei metge i d’ambulància així com
també personal de protecció civil.

Article 12.
Responsabilitat
L’organització no serà responsable dels danys, perjudicis o lesions que pugen sofrir o causar a
tercers els participants en el transcórrer de la prova.

Ni es farà responsable dels danys o pèrdues materials o personals produïdes durant la prova.
No obstant, tots els participants correctament inscrits estan coberts per una pòlissa
d’Accidents Esportius i de Responsabilitat Civil, estiguen o no coberts per l’assegurança de
FEDME.
Els organitzadors no seran responsables en cap moment dels danys que pogueren sofrir els
voluntaris que col·laboren en la prova.

Article 13.
Declaració
Pel fet d’ inscriure’s el corredor declara: “Que conec la duresa de la prova esportiva i em
trobe en un estat de salut òptim per a participar en el Trail del Senglars 2017 eximint de tota
responsabilitat a l’organització davant de qualsevol accident o lesió que puga sofrir abans,
durant o després de la prova esportiva, renunciant a qualsevol acció legal en contra de
l’organització.”
.

Article 14.
Qualsevol reclamació o interpretació dels preceptes establerts en el present reglament, serà
resolt a criteri dels organitzadors.

Article 15.
La prova no serà anul·lada ni suspesa per condicions climatològiques adverses. Sols, en el cas
que foren tan extremes que l’organització considere que hi ha un perill real per als
participants.
En el cas que la Generalitat Valenciana decrete alerta màxima d’incendi NIVELL-3 o per
pluges torrencials, la prova quedaria suspesa automàticament, ja que en estes condicions
queda totalment prohibit realitzar cap activitat a terrenys forestals. Suspesa la prova, no es
reintegraran els diners, ja què les despeses que comporta el muntatge de la cursa ja estan
fetes.

Article 16.
Els inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret a reproduir el nom i
cognoms, la seua imatge i la classificació obtesa en la cursa en qualsevol mitjà de difusió
(Internet, premsa escrita, radio o TV.) D’acord amb els interessos promocionals del Trail dels
Senglars.

Article 17.
L’organització es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi per necessitats organitzatives o
pel benefici dels participants, comunicant- ho als mateixos el més prompte possible.

Article 18.
Les reclamacions o queixes dels corredors es deuran presentar per escrit reomplint
un formulari facilitat per l’organització previ pagament de una fiança de 50€ (en
efectiu), que seran reemborsats en cas de resolució favorable per al corredor.
Estes reclamacions es podran presentar fins al moment de tancament de la prova i
podran afectar a les classificacions provisionals i a l’entrega de premis.
Cada reclamació serà estudiada i resolta pel jutjat de competició que estarà format
per:
•
El director de carrera
•
El director esportiu
•
El responsable del crono (en cas de que siga necessari)
•
Un corredor escollit a l’atzar i acceptat per les dues parts
No es pot presentar ningun recurs contra la resolució del jutjat de competició.
La resolució per a estes reclamacions es prendrà en el mínim temps possible, no
superant el termini màxim de 7 dies.
En cas de resolució favorable al corredor, se li retornarà la fiança i es rectificarà la seua
classificació si cal.

Article 19 .
Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, declaren conèixer i acceptar el present reglament i
les seus respectives responsabilitats.
Qualsevol circumstancia no prevista en este reglament serà resolta atenent al reglament de
carreres per muntanya de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME).

