Cursa per Muntanya de Puigpunyent 2017
Organitza: Ajuntament de Puigpunyent i Federació Balear de Muntanyisme i Escalada
Col·labora: Ermassets Club de Muntanya d'Esporles
La cursa forma part de la LLiga Balear de Curses per Muntanya i com a tal es regirà pel reglament adjunt de curses de la LLiga
Balear de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.
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 trancurs
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, seguint les següents pautes:
.






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

Data: 02/04/2017
Sortida i arribada: Plaça de s'Ajuntament, Puigpunyent
Hora de sortida: 09.30h
Distància: 15,5 km aprox
Desnivell: +900m
Avituallaments: km 4 (líquid) i km 9 (líquid i sòlid)
Límit de places: 350
Inscripció: Es farà mitjançant la plataforma elitechip
Per al participants menors d'edat (mínim 16 anys) hauran d’aportar obligatoriament 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.: 02/03/2017 20:00h
Llímit: 31/03/2017 12:00h am pels ateletes no federats (per poder donar avís a la companyia asseguradora).
Els federats en muntanya podran apuntarse fins que estigui oberta la inscripció online
Drets:
12.00 € federats + 3.00 € *
15€ no federats + 3.00 € *
* Amb lloguer de xip blanc si no es disposa de xip groc
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
12:30h Refrigeri i entrega de premis
13:00h Tancament de la cursa
Premis
Hi haurà trofeus per 3 primers classificats de les següents categories (els premis no són acumulables, excepte en categoria
local):








Absoluta dones i homes
Local dones i homes (empadronats al municipi de Puigpunyent)
Sub-23: per a dones i homes de fins a 23 anys
Sènior: dones i homes d'entre 24 i 39 anys
Veterà: dones i homes d'entre 40 i 49 anys
Master: dones i homes de més de 50 anys
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.

- S'adjunta perfil de la cursa. 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

-No està permés l'us de Pals o bastons
-És obligatori marcar els envasos de gels, barretes, etc. amb el número de dorsal
-S'haurà de mostrar DNI i els federats la 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.
-No es facilitaran cap tipus de tassó a cap avituallament. Als avituallaments hi haurà uns barrals amb aixeta i cada corredor
serà l’’encarregat d’abocar-se la beguda.
La prova es desenvoluparà sota l’observació de personal de la cursa que farà complir el reglament.
NO SE CONTESTARÀ A CAP QÜESTIÓ PEL FACEBOOK, TOTES LES QÜESTIONS QUE NO SE CONTEMPLIN AL
REGLAMENT, ES PODEN ENVIAR AL MAIL: curses@ermassets.org

