Organitza: Ajuntament de Puigpunyent
Col·labora: (ja els adjuntarem més endavant quan els a tinguem tots)
Data: 10/05/2020
Sortida i arribada: Plaça de s'Ajuntament, Puigpunyent Hora de sortida: 09.30h
Distància: 16 km aprox.
Desnivell: +900m
Avituallaments: km 4 (líquid) i km 10 (líquid i sòlid)
Límit de places: 300
Inscripció: www.elitechip.net
Per al participants menors d'edat hauran d'aportar obligatòriament document amb
autorització del pare/mare/tutor-a juntament amb còpia del DNI del signant, en cas
contrari no seran autoritzats a participar en la cursa.
Inici Inscripcions: 27 d’abril de 2020
Límit: 7 de maig de 2020
Drets:
•

15€ + 2,00 € *

* Amb lloguer de xip blanc si no es disposa de xip groc

La cursa forma part de la Copa Balear de Curses per Muntanya i com a tal es regirà pel
reglament adjunt de la FBME.
Serà necessari estar federat amb AU-2, CxM-AUT, B o superior per realitzar la
inscripció.
Els participants s'inscriuen lliure i voluntàriament i declaren tenir la salut i preparació
adequades per participar a la cursa, eximint de tota responsabilitat a l’organització i
patrocinadors de qualsevol accident o lesió que pogués patir durant el transcurs de la
prova esportiva.
Els participants autoritzen a l'organització a fer ús de fotografies i vídeos en els que
apareguin, a publicar aquests continguts en qualsevol medi de comunicació i/o Internet
i a publicar el nom en classificacions sense esperar compensació alguna.

L'itinerari de la cursa transcorre per un paratge natural d'elevat valor ecològic. Per tal
motiu el comportament del participant ha de ser totalment respectuós amb el medi,
acceptant del decàleg de bones pràctiques dels corredors i destacant les següents
pautes:
•
•
•
•

No deixar fems.
No provocar molèsties a la fauna.
No agafar plantes ni flors.
No sortir del camí marcat.

Sortida i arribada: Plaça de l'Ajuntament. Puigpunyent
Horaris:
•
•
•
•
•

08:00h-09.15h Recollida de dorsals a la Plaça de s'Ajuntament (C/Travessia, 37.
Puigpunyent).
09.15h Briefing
09.30h Sortida
13:00h Refrigeri i entrega de premis
13:30h Tancament de la cursa

No hi haurà cap llista d'espera. En qualsevol cas, el mateix dia de la cursa, quan acabi el
procés de retirada de dorsals, i sense cap compromís per part dels organitzadors, si hi
ha places lliures s'oferiran als corredors que se hagin presentat a la taula dels dorsals,
obligatòriament amb la targeta federativa i DNI, just abans del briefing.
Si per qualsevol circumstància el corredor inscrit no pot participar a la cursa, no es
retornaran els doblers de la inscripció.
El participant ha de dur el dorsal ben visible durant tota la cursa i seguir l'itinerari
marcat sense sortir-se'n del mateix (no es permeten les dreceres). Si el personal de la
cursa detecta corredors fent dreceres, o sortint del camí marcat serà comunicat als
jutges de cursa. Així com qualsevol participant que deixi brutor o envasos al seu pas,
excepte als avituallaments marcats. Com marca el reglament NO HI HAURÀ TASSONS
ALS AVITUALLAMENTS, CADA PARTICIPANT HA DE PORTAR EL SEU RECIPIENT.
TAMPOC SE POT BEURE DIRECTAMENT DELS RECIPIENTS A MORRO. Tampoc està
permès l'avituallament líquid o sòlid als corredors fora dels avituallaments per persones
alienes a l'organització.
La prova es desenvoluparà sota l'observació de personal de la cursa que farà complir el
reglament.

Premis
Hi haurà trofeus per 3 primers classificats de les següents categories (els premis no són
acumulables):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadet dones i homes: per a participants entre els 15 i 17 anys.
Junior dones I homes: per a participants entre els 18 i 20 anys.
Promesa dones i homes: per a participants entre els 21 i 23 anys.
Absoluta dones i homes: per a participants entre els 24 i 39 anys.
Veterà A dones i homes : per a participants d'entre els 40 i 49 anys.
Veterà B dones i homes: per a participants entre els 50 i 54 anys.
Màster 55 dones i homes: per a participants entre els 55 i 59 anys.
Màster 60 dones i homes: per a participants de més de 60 anys.
Local dones (empadronats a Puigpunyent)
Local homes (empadronats a Puigpunyent)

L'edat a tenir en consideració per a tota la temporada serà la que el participant tindrà el
dia 31 de desembre de l'any de la competició.

Consideracions
-No es publicarà el track pel compromís amb els propietaris de les finques privades per
on passa la cursa
-Aquesta prova és una cursa de muntanya i, com a tal, apte només per esportistes amb
la preparació, aptituds i entrenament adient
-Estan permesos els bastons, però s'haurà de sortir amb els bastons plegats i si son en
puntes metàl·liques s'hauran de dur taps de goma posats i uns de recanvi.
-És obligatori marcar els envasos de gels, barretes, etc. amb el número de dorsal.
-No estira permès dur cap element de reproducció acústica.
-S'haurà de mostrar DNI i targeta federativa a l'organització per poder retirar el dorsal
-Tots els corredors que es retirin ho han de comunicar al personal de la cursa al punt
de control més proper
-L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir
els participants
-L'organització es reserva el dret de modificar el recorregut o suspendre la cursa si les
condicions meteorològiques així ho aconsellen
-Els participants seguiran les instruccions que els siguin donades per l'organització,
estant obligats a retirar-se si qualque responsable de la prova així els ho indica
-Es farà cambra de sortida on es revisarà que es porten els envasos de gels amb el
número de dorsal, tassó i el material que l’organització exigeixi atenent a les condicions
climatològiques. Una vegada dins la cambra, no es podrà abandonar.

-Hi haurà servei de dutxa al poliesportiu municipal

