REGLAMENT
I CIRCUIT TRAIL CARRERES DE LA MARINA
El I Circuit Trail Carreres de la Marina és el resultat de la unió dels organitzadors d’algunes de
les proves de trail que estaven fent-se altres anys a la Marina. Organitzen i col•laboren en el
circuit els Clubs d’Atletisme, diferents associacions i els Ajuntaments de les següents poblacions:
Pego, Gata de Gorgos, Calp, Xàbia, Callosa d’En Sarria, Pedreguer, Senija, Ondara, Benissa,
Forna; també col•laboren diferents empreses de la comarca i la província de València.
A continuació s’estableixen el calendari de les curses:

Població

Pego
Gata de Gorgos
Calp
Xàbia
Callosa d’En Sarria
Pedreguer
Ondara
Benissa
Benissili
Senija

CALENDARI DE CURSES 2018-2019
Nom de la cursa
Data cursa
Figuereta trail
18/11/2018
02/12/2018
Marató de la Marina
16/12/2018
07/02/2019
13/01/2019
03/02/2019
17/02/2019
09/03/2019
24/03/2019
07/04/2019

MM d’Oltà
Granadella Trail
Almedia Trail
MM de Ocaive
Gegant de Pedra
Perimetral
Arrapapedres
Camí dels Bandolers

Distància
23km CTM
42Km, 22Km CTM, Sender

21km CTM, Sender
21k CTM, Sender

24km CTM
21,25km CTM
20km CTM
73k, 43k, 23k CTM
28k CTM, 14k, Sender
25k CTM, 15k, Sender

Donada la varietat de proves i distancies propostes per les diferents curses per al circuit solament puntuarà
la modalitat marcada en roig.
1.- PARTICIPANTS
Circuit Trail Carreres de la Marina organitza el I Circuit Trail Carreres de la Marina, al qual tindran
accés totes les persones que ho desitgen, sense distinció de sexe o nacionalitat, sent majors de
18 anys.
El circuit es portarà a terme des del mes de setembre 2018 fins el mes de abril del 2019 i constarà
de 10 proves de les quals s’haurà de puntuar en almenys 7 i si es completaren més curses de les
establertes per l´organització sempre es puntuaran les 7 millors.

2.- CATEGORIES
Les categories del I Circuit Trail Carreres de la Marina queden establertes de la següent manera:
•

Categoria Absoluta de 18 anys endavant.
o Sub categoria Promesa Masculina de 18 a 23 anys.
o Sub categoria Promesa Femenina de 18 a 23 anys.
o Sub categoria Veterano de 40 a 49 anys.
o Sub categoria Veterana de 40 a 49 anys.
o Sub categoria Master Masculi de 50 anys endavant.
o Sub categoria Master Femeni de 50 anys endavant.

Les categories seran les mateixes per a totes les proves del circuit i es calcularan per el any de naixement.

3.- INSCRIPCIONS
Els atletes que desitgen participar en el I Circuit Trail Carreres de la Marina, hauran de fer
una inscripció inicial gratuïta sense cap número de pitral assignat però, això no significa que tinga
plaça reservada en les carreres, ja que caldrà inscriure's en plaç i forma en cada cursa i, per tant,
arreplegar el pitral (que cada vegada serà diferent) abans de córrer en tots els pobles. Per això,
cal deixar clar que cada poble posarà un límit màxim de corredors que es tancarà per estricte
ordre d'inscripció sense distingir si són o no corredors del circuit, per tant, no podran reclamar
l'admissió en cas que estiga tancada.
La inscripció al circuit es tancarà en el plaç que marque la tercera prova del circuit, ja que
el mínim de proves per acabar-lo en són 7. Si algun corredor fera alguna carrera abans
d'inscriure's al circuit, aquesta no li comptaria per a la puntuació del circuit.

Les inscripcions al circuit i a la resta de carreres es faran mitjançant la web de
www.circuittrailmarina.com on també estarà tota la informació de les proves.

La inscripció a cada una de les proves s’haurà de realitzar dins de les dates indicades en els
reglaments de cada carrera. Per a les curses en què es cobra inscripció, consulteu la forma de
pagament en els seus reglaments.
4.- ORGANITZACIÓ
Els pitrals s’entregaran personalment a la persona interessada prèvia presentació del Dni en el
lloc i la data establerta per cada organització.
Tots els participants en el Circuit, pel fet de participar en qualsevol carrera , n'accepten el
reglament quan formalitzen la inscripció i, accepten i assumeixen tots els seus drets i obligacions
igual que la resta de participants.

5.- DESQUALIFICACIONS
Motius de desqualificació :
• Per no portar el pitral perfectament col·locat al pit durant tot el recorregut.
• Per no portar el xip col•locat al lloc adequat o indicat pel cronometrador.
• Per participar amb un pitral o/i xip assignat a un altre corredor.
• Per participar amb un pitral no autoritzat per l’organització.
• Per realitzar la inscripció amb les dades alterades intencionadament.
• Per abandonar el recorregut delimitat per la prova.
• Per donar mostres d’un comportament antiesportiu.

Aquells atletes que siguen desqualificats perden el dret a puntuar i podran ser exclosos del circuit.
La decisió sobre la possible desqualificació de l’atleta per les circumstàncies anomenades
anteriorment serà adoptada pel Comité Organitzador del circuit.
Tot allò no previst en aquestes regles es resoldrà amb el reglament de la FEDME
6.- CLASSIFICACIÓ
Es realitzarà la següent classificació:
1) General Absoluta, masculina i femenina.
2) Per Sub-Categories, masculina i femenina.
La puntuació per a la classificació general i per categories (punt 1 i 2) s’obtindrà donant un
número de punts equivalents a la posició relativa al sexe obtinguda en la classificació general de
cada prova. És a dir, l'atleta que finalitze en primer lloc tindrà un punt, el segon dos punts, i així
successivament.
Per a la classificació final es consideraran guanyadors els atletes amb menor número total
de punts.
Per a la classificació per categories puntuaran les 7 millors curses de cada atleta, en cas
d’empat serà guanyador qui més curses haja realitzat i si persisteix l’empat es valorarà el major
número de primeres posicions, segons, etc.
3) Per equips. Els equips poden ser mixtos. Puntuaran els 5 millors atletes seguint l'ordre de
classificació en la general (indistintament si són homes o dones).
Tot aquell corredor que no acabe alguna de les curses per qualsevol motiu, molèsties
físiques, indisposició fisiològica, etc… no li comptabilitzarà com a cursa i, per tant no puntuarà en
la classificació global del circuit.

El control i seguiment dels corredors inscrits en el I Circuit Trail Carreres de la Marina, es
realitzarà mitjançant sistema informàtic.
7.- PREMIS
A tots els participants que finalitzen com a mínim 7 proves se’ls obsequiarà amb la bossa del
corredor, i amb tots aquells articles que puga aconseguir l’organització.
Un atleta podrà acumular diversos premis.
Al corredor/a que complete totes les curses del circuit se l'obsequiarà amb un regal sorpresa
el dia de la gala final.
8.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb el que s’ha establert a l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de Protecció
de dades de caràcter personal, li informem que les dades facilitades seran incorporades a un
fitxer. La finalitat del tractament de les dades és l’organització i gestió de l’esmentat circuit, sent
necessari aportar aquestes dades per poder participar en les diferents proves. Aquestes dades
personals seran comunicades a l’empresa encarregada del cronometratge i a les entitats i
organismes organitzadors de cada una de les proves que composen el circuit.
La inscripció en el present circuit suposa el consentiment del titular per al tractament de les
seues dades personals, així com la comunicació i la publicació d’aquestes en els mitjans de
comunicació. D’acord amb els interessos promocionals del I Circuit Trail Carreres de la Marina,
els inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret de reproduir el nom i cognoms,
la seua imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mitjà de comunicació (premsa
escrita, internet, ràdio o televisió)
Els titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se
per escrit a l’entitat organitzadora.
9.- RECLAMACIONS.
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment a l’organitzador de la prova, no més tard
de 30 minuts després de comunicar‐se oficialment els resultats. Si són desestimades per
l’organitzador, es podrà presentar reclamació per escrit al correu que tenim habilitat en el contacte
de la pàgina web.
S’estableix un termini de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions escrites que s’estimen
oportunes, NO ACCEPTANT CAP RECLAMACIÓ FORA DEL TERMINI. UNA VEGADA
TRANSCORREGUT LES CLASSIFICACIONS SERAN DEFINITIVES.
El Circuit Trail Carreres de la Marina vetlarà pel compliment d’aquest Reglament, sent
responsabilitat de cada Entitat Organitzadora el correcte funcionament de la seua prova.

10.-SEGURETAT DE LES PROVES.
És obligació de l’organitzador de cada carrera previndre un servei mèdic durant la competició,
així com el trasllat en ambulància fins a l’hospital.
L’organització de cada carrera està coberta per la seua assegurança de Responsabilitat Civil i
d’accidents esportius.
*L’organització del circuit es reserva el dret de canviar el reglament, les dates i els recorreguts
de les carreres si ho considera oportú donant difusió als canvis i fent-ho públic mitjançant la
pàgina web.
**Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes i el present
reglament, declarant trobar-se en bones condicionen físiques i assumint el risc derivat de la
pràctica esportiva.

