RESUM NOVETATS NORMATIVA TCM 2014

Aquest és un resum elaborat per l'organització de la cursa Sa Talaia. L'organització no
es fa responsable de qualsevol errada o mancança que hi pugui haver. Tots els
corredors han de conèixer la normativa TCM 2014 que trobareu a la informació de la
cursa a Elitechip o a la pàgina de la Federació Balear de Muntanyisme.
GENERAL
- Tots els corredors han de presentar la llicència modalitat B de la FBME o superior i el
DNI, el dia de la primera cursa que realitzi per recollir el dorsal i prendre la sortida.
- Tots els menors d'edat ho faran entregant una autorització paterna signada a
l'organització de la prova.
- Les inscripcions només estan obertes a corredors federats. L'organitzador tindrà dret a
reservar 10% de les places totals per no federats, fent la inscripció directament
l'organització.
- Els no federats no optaran al premi final de temporada TCM, ni rebre punts a les
curses o campionat de clubs, ni ser considerats campions de Balears.
- Per completar la copa, com a mínim s'han de fer 2 curses de cada modalitat (crono,
mitja i llarga distància). Es tindran en compte els millors resultats de cada modalitat.
- És obligatori que el corredor conegui el Reglament de les curses.
- Els dorsals aniran a la part frontal agafats amb “imperdibles”. Si es dur tallavents s'ha
de baixar la cremallera per fer visible el dorsal.
- No es pot competir amb cinturons porta dorsals.
- No es pot competir amb auricular ni cap element que pugui distreure de la competició.
INFRACCIONS
-------------------------------------Hi ha tres tipus d'infraccions:




LLEUS: Es penalitzaran entre 1 i 3 min
GREUS: Es penalitzaran des de 5 a 10min fin a la desqualificació
MOLT GREUS: Desqualificació immediata

LLEUS
- Tallar o escurçar recorregut de manera involuntària
- No portar calçat adequat per una cursa de muntanya o material obligatori marcat per
l'organització.
- Rebre assistència de terceres persones als avituallaments
- No dur dorsal a lloc visible
- Anticipar-se al senyal de sortida
- Portar auriculars posats durant el recorregut
- Retrassar voluntàriament l'hora de sortida.
- No presentar-se a la cabra de sortida a les crono o arribar pocs segons de la sortida

GREUS
- Tallar o escurçar recorregut de manera voluntària
- Llançar deixalles fora dels llocs designats després de cada avituallament o punt del
recorregut.
- Modificar les dimensions del dorsal
- Utilització d'elements de megafonia a qualsevol tram del recorregut, fora la sortida i
l'arribada si aquesta es un lloc urbà.

MOLT GREUS
- Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut
(sanció 300€ i expedient d'inhabilitació)
- No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyia i de
respecte a la natura.(sanció econòmica a determinar i expedient esportiu).
- Qualsevol desconsideració i violència contra els jutges, membres de l'organització o
participants de la cursa (sanció econòmica a determinar i expedient esportiu).
- Ingestió de productes de dopatge declarats per l'AMA. (desqualificació cursa, TCM i
Campionat de Balears, així com la retirada de l'acreditació esportiva a tots els àmbits).

ALTRES MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ

- Finalitzar la prova més tard de l'hora de tancament del control d'arribada o pels control
de pas
- No passar per un control de pas
- No donar ajud a un corredor accidentat

Les sancions s'han de notificar als afectats abans de finalitzar l'entrega de trofeus. Es
considera suficient la col·locació del llistat de sancionats als taulell d'anuncis on es
col·loquen les classificacions de la cursa.
- Cada control de pas tindrà un responsable i un botiquí.
- Al controls s'anotaran el dorsal de cada corredor, recollida de dorsals dels retirats i
anotació d'irregularitats, informació que es lliurarà a l'arbitre principal a l'acabar la
cursa.
- Els membres dels controls de pas i avituallaments estan facultats per denunciar
irregularitats dels corredors que incompleixin el reglament i informaran a l'àrbitre
principal.

RECLAMACIONS
Es faran a través de l'organitzador mitjançant el model que els facilitaran, pagant un
dipòsit de 20€.

