El present Reglament és particular i propi d'una carrera popular.
1. LA CURSA VIURE SENSE TABAC és una carrera atlètica amb cronometratge i una caminada
popular dirigida a tota mena de públic que se celebra el dia 19 de maig de 2019.
2. CRITERIS TÈCNICS OBLIGATORIS DE LA PROVA
2.1 La carrera transités en una distància de 5 km per zones de costa entre el municipi de Sant
Josep de sa Talaia i Sant Antoni de Portmany. El recorregut estarà degudament senyalitzat
íntegrament amb cintes, fletxes i banderoles.
2.2 Hi haurà un avituallament al final del recorregut per a tots els participants.
2.3 Al llarg del recorregut estarà distribuït tot el personal de control necessari per a garantir el
bon funcionament de la prova.
2.4 Per a garantir la seguretat en carrera hi haurà una ambulància de suport vital bàsic amb
assistència mèdica.
2.5 Es farà una reunió informativa a tots els participants abans d'iniciar la prova.
3.- CATEGORIES
3.1. Es lliuraran trofeus en les següents categories.
Categoria Individuals:
• Absolut masculí i Absolut femení
• Júnior (fins als 18 anys) masculí i femení
• Veterà 40 masculí i Veterana 40 femenina
• Veterà 50 masculí i Veterana 50 femenina
Veterà 60 masculí i Veterana 60 femenina
Perquè existeixi una de les anteriors categories han de participar com a mínim 4 personar en
aquesta.
Categoria equips.
• Equip més nombrós. Es donarà el premi als tres equips més nombrosos. Es tindrà en compte el
nombre de participants per equip FINISHER en meta NO EN INSCRIPCIÓ. Comptaran els FINISHER
tant en la caminada com en la carrera.
1r EQUIP 300€ EN MATERIAL ESPORTIU (serà un val a gastar en un establiment esportiu)
2n EQUIP 200€ EN MATERIAL ESPORTIU (serà un val a gastar en un establiment esportiu)
3r EQUIP 100€ EN MATERIAL ESPORTIU (serà un val a gastar en un establiment esportiu)
Categoria Centre Educatiu més nombrós.
• Centre educatiu més nombrós. Es donarà el premi als tres centres educatius més nombrosos. Es
tindrà en compte el nombre de participants per equip FINISHER en meta NO EN INSCRIPCIÓ.
Comptaran els FINISHER tant en la caminada com en la carrera.
1r EQUIP 300€ EN MATERIAL ESPORTIU (serà un val a gastar en un establiment esportiu)
2n EQUIP 200€ EN MATERIAL ESPORTIU (serà un val a gastar en un establiment esportiu)
3r EQUIP 100€ EN MATERIAL ESPORTIU (serà un val a gastar en un establiment esportiu)
• Es podran inscriure alumnes i alumnes d'ESO, Batxillerat, Graus Mitjans o similars en
representació del seu centre escolar. La inscripció la poden realitzar a través de Elitechip o el
propi centre i s'enviarà a l'organització
• Cada centre podrà presentar un únic equip en aquesta categoria que podrà ser mixt.
• Els equips estaran formats per un mínim de 6 i un màxim de 100 esportistes.
3.2 L'edat a tenir en consideració serà la que el participant tindrà el dia 31 de desembre de l'any
de la competició.

3.3 Els premis:
∙ Els premis no són en cap cas acumulables.
∙ En cas d'empat a punts entre centres, el valor dels premis en disputa serà repartit en parts
iguals entre aquests.
4 ORGANITZACIÓ DE LA CARRERA
4.1 L'organitzador de la carrera és el Consell Insular d'Eivissa en col·laboració amb el Club
Trideporte.
4.2 EI fet de participar en la carrera implícita Ia acceptació de les presents regles de
participació.
4.3 L'organització no es farà responsable dels danys derivats o ocasionats per negligència o mala
fe de les persones participants.
4.4 És responsabilitat de l'organitzador assegurar-se que les persones participants coneguin les
situacions d'alerta meteorològica el dia de la realització de la competició.
4.5 L'organització realitzarà una reunió informativa a tots els participants per a informar de la
carrera amb detalls pràctics necessaris per a poder realitzar la carrera.
4.6 L'organització suspendrà la carrera quan les condicions meteorològiques ho aconsellin.
4.7 Per a garantir la màxima seguretat de les persones participants, l'organització preveurà
l'equip escombra necessari per a a recórrer la totalitat de l'itinerari de la carrera i sempre en el
mateix sentit.
4.8 L'organització de la carrera identificarà, abans de l'inici, a les persones participants a
aquesta, mitjançant dorsals.
4.9 Abans de donar-se la sortida de la prova, l'organització farà una verificació de dorsals, i del
recorregut de la carrera.
4.10 En cas d'error en els resultats, l'organització de la carrera ho comunicarà en un terme
màxim de 5 dies naturals després de la celebració de la prova, passats aquests dies els resultats
provisionals passaran a ser definitius.
4.11 El lloc d'arribada ha d'estar prou senyalitzat, per a evitar confusions i lliure de qualsevol
obstacle que pugui ocasionar incidents. S'indicarà l'últim quilòmetre amb un retolo informatiu.
4.12 El recorregut sempre serà visible i identificable pel participant, en el sentit de carrera.
5 OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS
5.1 És responsabilitat que les persones participants coneguin el regles de participació de la
carrera i que gaudeixin d'un estat físic adequat. Es recomana haver realitzat un reconeixement
mèdic recent.
5.2 Les persones participants s'han d'inscriure ABANS DE LES 20 HORES DEL DIA 17 DE MAIG DE
2019. Amb posterioritat a aquest dia ja no es poden fer més inscripcions excepte per a la
caminada.
5.3. Tots els participants tenen Ia obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol
membre de l'organització de la carrera.

5.4 Les persones participants que decideixin retirar-se de carrera hauran de comunicar-ho a
l'organització a través del control més pròxim al lloc de la retirada.
5.5 Tots els corredors hauran de portar el calçat adequat per a la realització de la carrera.
5.6 Tots els inscrits han de presentar una acreditació d'identitat per a poder recollir el dorsal i
prendre la sortida.
5.7 És responsabilitat dels participants portar l'equip i material adequat per a la carrera.
5.8 El dorsal anirà col·locat en la part frontal de la samarreta i han de ser visibles durant tota la
prova. En cas de portar cortavientos el dorsal ha de ser visible baixant la cremallera.
5.9 Es podrà competir amb cinturó porta dorsal, sempre que el dorsal no quedi en cap moment
tapat per la samarreta ni es col·loqui a la part posterior.
5.10 Per mesures de seguretat no es podrà competir amb auriculars posats.
5.11 Totes les persones participants hauran de córrer amb la samarreta commemorativa de
l'esdeveniment.
6 INFRACCIONS
6.1 Existiran tres tipus d'infraccions, lleus, greus i molt greus que seran aplicades per
l'organitzador després de la seva comunicació amb el Director de Carrera.
Les infraccions lleus es penalitzaran amb temps entre d'1 a 3 minuts, les infraccions greus es
penalitzaran en temps entre els 5 a 10 ́. Les molt greus, signifiquessin la desqualificació inmediata del corredor.
Infraccions lleus :
6.1.1 No cedir el pas al corredor posterior en cas de sol·licitud d'aquest.
6.1.2 No portar el material obligatori marcat per l'organització
6.1.3 Rebre assistència de terceres persones fora dels controls d'avituallament.
6.1.4 Portar el dorsal tapat o a la part posterior.
6.1.5 Anticipar-se al senyal de sortida.
6.1.6 Retardar voluntàriament l'hora de sortida.
6.1.7 No presentar-se a la trucada de sortida.
Infraccions Greus :
6.1.8 Portar auriculars durant la competició.
6.1.9 La utilització d'elements de megafonia en qualsevol tram del recorregut, fora de la sortida
i l'arribada.
6.1.10 Modificar les dimensions del dorsal.
Infraccions molt greus.
6.1.11. Usar qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.
6.1.12 No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyia i de
respecte a la naturalesa.
6.1.13 Qualsevol desconsideració i violència contra els jutges, membres de l'organització o
participants de la carrera.
6.1.14 No Respectar l'entorn. Danyar els recursos naturals, geològics, culturals.
6.1.15 Córrer sense calçat esportiu
6.1.16 Tirar escombraries (desaprofitaments, embolcalls, aliments o material) excepte en els
Les sancions s'han de notificar als afectats pel director de la carrera abans que finalitzar el
lliurament de trofeus.
7 RECLAMACIONS
7.1 Les reclamacions es faran a través d'un model de reclamació, que

facilitarà l'organització, pagant un dipòsit de 50 euros (que és retornarà si aquesta prospera) al
final de la carrera i tan sols en el mateix dia de la prova.
8. Protecció de dades.
Protecció de dades. En compliment amb el que s'estableix en la Llei orgànica de 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consell Insular d'Eivissa,
l'informem que les seves dades personals facilitades a través del formulari d'inscripció en el lloc
web: www.elitechip.net són incorporats a un fitxer automatitzat del qual és responsable
ELITECHIP, la finalitat del qual és la d'administrar i gestionar la seva participació en
l'esdeveniment.
De qualsevol forma, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar
els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquest efecte a
ELITECHIP a través de l'adreça de correu info@elitechip.net

