Cursa de Bellavista
16 de Juny de 2019
Article 1
Horari i lloc

L’esdeveniment Cursa de Bellavista es durà a terme al barri de Bellavista de
Les Franqueses del Vallès el diumenge 16 de Juny de 2019.
Carrera oberta a tota persona que realitzi prèviament la corresponent
inscripció.

Horari de sortides:
-

8:30h Sortida cursa 10km i 5 km

-

8:30h Sortida Marxa 5km i 10km (just després de la cursa)

Cada cursa serà tancada a 1 hora i 30 minuts després del seu començament.

La marxa es tancarà en el moment que arribi l’últim participant.
Article 2
Localització i Recorregut

Article 3
Procediment de la inscripció

El recorregut serà pels carrers i camins del barri de Bellavista i rodalies. La
sortida i arribada així com el village i els serveis que s’ofereixin es trobaran a la
Plaça major de Bellavista.

Existeix un únic procés d’inscripció:
-

Online: cursabellavista.com

-

Inici inscripcions: 1 de Març de 2019

-

Finalització d’inscripcions: 13 de Juny a les 23:59h

-

Preu: 12€

Si queden dorsals lliures, el mateix dia de la cursa es podran fer
inscripcions presencials, a un preu de 15€

Article 4

-

General Masculí (+16 anys)

Categories

-

General Femení (+16 anys)

-

Local Masculí (+16 anys)

-

Local Femení (+16 anys)

-

Sub 35, Sub 45, Sub 55, Sub 65, més de 65.

- La modalitat s’haurà d’especificar en el moment de la inscripció.

Article 6

Hi haurà avituallament al quilòmetre 6.

Avituallaments

Article 7

Es disposarà de servei de BAR, WC, dutxes, guarda-roba i espai infantil.

Serveis
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Article 8
Cronometratge

Les curses de 5km i 10km seran cronometrades és per aquesta raó que:
-

És obligatori córrer amb el xip que proporcionarà la mateixa
organització. El xip és d’un sol us i no cal retornar-lo.

La marxa no serà cronometrada.

Article 9
Recollida de dorsal

Els inscrits recolliran el dorsal el mateix dia de la cursa a la Plaça Major de
Bellavista abans d’iniciar la prova.
Dorsal personal i intransferible, recollida amb DNI o similar. El fet de no retirar
el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia
d’aquests.

Article 10
Menors d’edat
Article 11
Trofeus i obsequis

Tots els menors d’edat que realitzin la seva inscripció hauran d’omplir un
document d’autorització signat pels pares o tutor del menor.

Trofeus cursa 10km:
-

Top 3 General Masculí i Femení

-

1r Local Masculí i Femení

-

1r de cada Categoria Masculí i Femení

Trofeus cursa 5km:
-

Top 3 General Femení i Masculí

-

1r Local Femení i Masculí

Els premis s’entregaran el mateix dia de la cursa, al final de la jornada, un cop
hagin finalitzat totes les curses.
El premi s’haurà de recollir a l’entrega de premis el mateix dia de la cursa, si
no, es perd el dret a reclamar-lo.
Els corredors rebran amb el seu dorsal un obsequi/record de la cursa.

Article 12
Classificacions

Article 13
Desqualificacions

Les classificacions oficials seran publicades a la pàgina web oficial el mateix
dia de la cursa i es podrà consultar online des del mateix moment de passar la
línia d’arribada.

Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:
*No respecta el circuit/instal·lacions.
*No realitza el recorregut complet.
*No porta el xip corresponent.
*No porta el seu dorsal en un lloc visible.
*Mostra un comportament antiesportiu.
*No respecta el procediment establert o tot allò que reflecteixi aquest
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reglament.
Els atletes que participin sense dorsal, amb dorsal falsificat o d’una altra
persona, no tindran dret a cap servei ni tan sols a l’assegurança
d’accidents i serà motiu de desqualificació.

Article 14
Cessió de dades

Article 15
Drets d’imatge

Article 16

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, any de
naixement i marca personal siguin publicats a la llista d’inscrits i a les
classificacions.
El fet d’inscriure’s a la cursa autoritza expressament a l’organització a utilitzar
gratuïtament les imatges dels participants en publicar-les a les xarxes socials
per tal de compartir l’esdeveniment.
Es disposarà d’un dispositiu mèdic per la cursa.

Assistència mèdica
Article 17
Assegurances

Cada participant inscrit quedarà cobert per l’assegurança de responsabilitat
civil i una assegurança d’accidents obligatòria que queda inclosa dins el
preu de la inscripció. Els mínims de cobertura són els que preveu l’annex del
reial decret 849/1993 de 4 de juny (Segur Obligatori Esportiu).

Article 18
Modificacions

L’anul·lació de la carrera o canvi de data, només es realitzarà en situacions
molt extremes i l’organització seria l’encarregada de decidir-ho en tot
moment.
Les reclamacions sobre les classificacions s`hauran de presentar a
l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver finalitzat la prova. La
decisió de l’organització serà inapel·lable.

Article 19
Política de devolucions

Article 20
Protecció de dades
Article 21
Acceptació del reglament
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No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de la taxa pagada.
Sempre que no sigui per una causa justificada com per exemple una baixa
mèdica. En cap cas a menys de 15 dies del dia de la cursa.
Les dades d’inscripció estan subjectes al nou Reglament General de Protecció
de dades en propietat de l’empresa d’inscripcions/cronometratge i de la
organització.
La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament.
La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat
serà decidit en darrera instància per l’organització.
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Circuit de Curses de Fons del Vallès

Article 1
Esdeveniments

Article 2
Puntuació

En el Reglament de cada prova s’indicarà les característiques específiques, tècniques,
descripció de la cursa, perfil, desnivell, track, etc.
Puntuaran les proves detallades al calendari.

El sistema de puntuació serà el següent: (Temps primer corredor Circuit / Temps Corredor)
*100

Article 3

-

Inscripció

-

-

-

Article 4
Preus

Article 5
Categories
Article 6
Classificació

Article 7
Premis

Online: www.gotzam.com
Presencial: Punts autoritzats per l’organització de cada prova
La inscripció al Circuit de Curses del Vallès es realitza automàticament amb la inscripció
en qualsevol de les curses que composen aquest circuit.
Cada club/equip també podrà formar una lliga contra altres clubs/equips. Primer de tot,
s’hauran de registrar com a equip dins el formulari d’inscripció, indicant totes les dades
del club/equip.

El preu d’inscripció serà única i exclusivament el que decideixi la organització de
l’esdeveniment. Amb llibertat de decisió en fer o no, distinció de preus entre esportistes
federats i no federats.
Hi haurà cinc categories per a cada gènere: Fins a 34 anys, de 35 a 44 anys, de 45 a 54 anys,
de 55 a 64 anys i més de 64 anys.
-

Classificació per equips: Només puntuaran els 5 millors classificats de cada equip.

Els premis del Circuit de Curses del Vallès s’entregaran al finalitzar l’última prova de la
competició.
- Hi haurà 1 premi a cada categoria i 3 especials als guanyadors absoluts de cada
gènere

Article 8

-

Desqualificacions

-

-
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Classificació General: serà necessari haver puntuat com a mínim en 2 proves. La
classificació es realitzarà sumant els punts de les 2 millors classificacions.

Els que no tinguin temps de pas per algun punt d’alguna de les proves no
puntuaran en el Circuit.
Els que no corrin en el seu nom en alguna cursa seran desqualificats pel que resti
d’any
Els que participin en dues curses del Circuit en menys de 3 hores de diferència o
participen en dues distàncies de la mateixa cursa no se’ls contarà els punts
d’aquella/es cursa/es.
Els que no respectin el reglament intern de cada cursa seran desqualificats pel que
resta d’any. (PE: No portar casc en proves de BTT, no portar el dorsal en un lloc
visible, no seguir el recorregut de la cursa...)
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Article 9
Assegurança
Article 10
Exempció de
responsabilitat

Article 11
Modificacions
Article 12
Reclamacions

Article 13
Acceptació del
reglament

Article 14
Drets d’imatge

Article 15
Cessió de dades

Tots els participants del Circuit comptaran amb una assegurança de Responsabilitat Civil i
una altra d’Accidents, obligada per la Llei.

L’organització del Circuit no es fa responsable de cap accident no relacionat amb el transcurs
de la cursa del que pugui ser causa o víctima el participant, ja que haurà d’estar cobert per la
corresponent llicència federativa o assegurança d’accidents contractada a l’organització.
En tot cas, la responsabilitat cau sobre l’organització de la cursa en qüestió que, haurà
d’especificar-ho en el seu reglament.
L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun
motiu ho vegi necessari.
S’estableix com a termini màxim per efectuar reclamacions en les classificacions, 5 dies hàbils
posteriors a la celebració de la prova, no admetent-se reclamacions ulteriors.

El fet d’inscriure’s a qualsevol cursa del Circuit suposa l’acceptació de tots i cadascun dels
punts explicats en el seu reglament.

L’acceptació del reglament implica obligatòriament que el participant autoritza l’organització
la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa i la cessió dels drets d’imatge.
Aquest material audiovisual (vídeo, fotografia i/o àudio) es podrà utilitzar per a la promoció
i difusió de la imatge de la prova.

El participant accepta que puguin ser cedides les seves dades a l’esdeveniment i a la
plataforma d’inscripcions gotzam.com. Així mateix, accepta que l’organització i/o Gotzam
enviï informació sobre qualsevol servei relacionat amb el circuit o amb curses gestionades
per les organitzacions.
En tot moment es respectarà la política de seguretat, condicions d’ús de Gotzam i el present
reglament.

Article 16
Anul·lacions
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La inscripció a les curses del Circuit contempla la devolució del 100% del preu d’inscripció
per causa justificada (malaltia, accident, etc).
La devolució de la inscripció s’abonarà a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es va efectuar
el pagament.
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