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REGLAMENT 2022
NORMATIVA COVID
•
•
•
•
•

Respecteu les distàncies de seguretat.
Feu ús de la mascareta en els moments que no es pugui mantenir la distància,
en zones de sortida i arribada.
Cal portar imprès el full autoresponsabilitat covid19.
Si hi hagués noves mesures, l’organització prendrà les decisions corresponents.
En cas de suspensió de la prova 10 dies abans pel COVID, es retornarà l’import
de la inscripció exceptuant les despeses de gestió.

RECORREGUTS
•
•

•
•

Els recorreguts seran senyalitzats amb cintes visibles, i marques addicionals de
reforç.
Durant alguns trams, les diferents distàncies comparteixen recorregut.
Demanem si us plau que sigueu respectuosos amb els altres companys.
Demaneu pas i cediu-lo amb educació en la mesura del que sigui possible.
o LA CLÀSSICA tindrà una distància de 21.5 km i 1.050m de desnivell
positiu (aprox). El temps màxim per a completar LA CLÀSSICA serà de 3
hores i 30 minuts. El punt de pas intermig es tancarà 1 hora i 45 minuts
hores després de la sortida, a la meitat del recorregut aprox. La CLÀSSICA
no està pensada per fer-se caminant. L’edat mínima per participar son 16
anys fets abans del dia de la prova.
o LA RÀPIDA tindrà una distància de 12km i 560m de desnivell positiu
(aprox). El temps màxim per completar LA RÀPIDA serà de 2 hores i 30
minuts. L’edat mínima per participar son 13 anys fets el dia de la prova.
o LA BOTIFAKIDS tindrà una distància aproximada de 2.5km. La
BOTIFAKIDS està pensada per la canalla i els tutors legals. Tant els
menors com acompanyants hauran de tenir inscripció per participar.
En tots els casos serà obligatori córrer amb dorsal, i portar-lo visible.
Els menors de 18 anys hauran de presentar degudament omplert el document
d’autorització paterna que us podeu descarregar aquí.

RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
•
•

El sol fet de participar a la cursa representa l’acceptació del present reglament,
quedant els imprevistos a criteri de l’organització.
L’organització no es fa responsables dels danys o qualsevol altre perjudici que la
participació de la cursa pugui ocasionar als inscrits.
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•

Totes les persones participants tenen l’obligació de:
– Tenir l’estat físic i els coneixements teòrics/pràctics necessaris per a la realització de
la cursa.
– Tenir l’equip i material adient per a la realització de la cursa.
– Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de la cursa.
– Assistir i comunicar al control més proper qualsevol accident que hagi observat.
– Les persones participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicarho a l’organització a través del control de pas més proper al lloc de la retirada.

INSCRIPCIONS
•

•
•
•

Places limitades a 400 participants en total, per escrupolós ordre d’inscripció.
Les inscripcions s’obriran el dia 07/01/2022 a les 08:00h i es tancaran el
06/02/2022 a les 12 de la nit.
Preu CLÀSSICA: 10€, inclou assegurança.
Preu RÀPIDA: 8€, inclou assegurança.
Preu Botifakids: 5€, inclou assegurança.

*Donat que el sistema de cronometratge utilitza el xip groc, aquells corredors que no el
tinguin, hauràn de pagar 1€ més en el moment de la inscripció.
•

•

•

El socis del centre excursionista de La Llacuna tindran 1€ de descompte. Així
mateix, els federats de la FEEC (modalitat mínima C) poden gaudir d’1€ de
descompte en concepte de no requerir l’assegurança d’accidents d’1 dia. Els
descomptes no seran acumulables.
Els menors de 18 anys hauran de presentar degudament omplert el document
d’autorització paterna que us podeu descarregar aquí. Si no es presenta el
document correctament omplert el dia de la cursa, no es podrà participar.
L’organització no tornara en cap cas el preu de l’inscripció. En cas de no poder
assistir a la cursa, podreu cedir el vostre dorsal a un altre corredor, informant
prèviament a l’organització dels canvis pertinents fins el 14 de febrer. En cas de
no trobar ningú, des de l’organització es farà el possible per resoldre la situació.

La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament.

DESQUALIFICACIONS DELS PARTICIPANTS
Seran motiu de desqualificació les següents circumstàncies:
•
•

Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament de l’arribada o passar més
tard de l’hora de tancament dels diferents controls de pas.
Escurçar el recorregut de l’itinerari establert o no passar pels punts de control
de pas obligatoris.
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•
•
•

•

•

No portar el dorsal de forma visible o manipulat.
Emprar ajuda externa en àrees no autoritzades (per exemple fer servir qualsevol
mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut).
Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte absolut a les
més essencials normes esportives de companyonia (per exemple no assistir a un
altre competidor que requereixi ajuda).
Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte a la natura
(per exemple llençar deixalles fora dels llocs designats després de cada
avituallament o en qualsevol punt de la cursa).
Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de
la cursa.

ANUL·LACIÓ DE LA CURSA
•

•

Les condicions meteorològiques desfavorables (boira, pluja, etc.) no suposaran
la suspensió de la prova. En casos de condicions extremes, l’organització
prendrà la decisió que cregui més convenient contrastant la informació amb els
serveis d’emergència oficials, sempre tenint en compte la seguretat dels
voluntaris, col·laboradors i corredors.
En cas d’haver de suspendre la cursa, no es retornarà l’import de la inscripció. La
primera opció serà buscar una nova data.

DRETS D’IMATGE
•

Pel sol fet d’inscriure’s a la Botifarunner, s’autoritza expressament a
l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les
persones participants. Aquestes imatges poden figurar en tot tipus de suport
gràfic, així com en materials de promoció o publicitari, produïts i difosos per
l’organització durant el període màxim establert per la legislació actual i futura,
inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

AVITUALLAMENTS
•

•

•
•

Existeixen diversos punts avituallament sòlid i líquids al llarg dels recorreguts: 2
per la CLÀSSICA , 1 per la RÀPIDA, 1 per la BOTIFAKIDS, més l’avituallament
comú final a la plaça Major.
Els avituallaments estaran degudament senyalitzats. Sis-plau, dipositeu les
deixalles en els contenidors corresponents i separant en funció de la tipologia de
residu.
Cada participant s’haurà de portar el seu recipient per poder beure aigua (no hi
haurà gots de plàstic i no us podreu amorrar a les ampolles).
A l’arribada hi haurà l’avituallament estrella amb entrepà de botifarra típica de
la Llacuna i la opció de botifarra vegana. ATENCIÓ: recorda marcar-ho a la
inscripció, el dia de la cursa no es podrà canviar aquesta opció.
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SERVEI MÈDIC
•

•

Es comptarà amb l’assistència de servei mèdic de primers auxilis, i rescat amb
ambulància durant tota la cursa i a l’arribada per a atendre els corredors en cas
que fos necessari.
En cas d’accident, és important avisar als membres de l’organització per poder
tramitar els beneficis de l’assegurança. Si l’accident no es comunica en les
primeres 24 hores és possible que l’assegurança no es pugui fer efectiva.

ALTRES
•
•
•
•

El cronometratge serà gestionat per una empresa externa, i els temps seran
publicats per ordre d’arribada.
Es disposarà de servei de guarda-roba a la zona d’arribada.
Hi haurà servei de vestuari i dutxes (tot i que no podem garantir aigua calenta
per a tots els participants).
El municipi disposa de diverses zones d’aparcament (no vigilades). Es recomana
no deixar objectes de valor als vehicles.

RECLAMACIONS A L’ORGANITZACIÓ
•

L’organització no accepta cap tipus de reclamació.
SI CREIEU QUE PODEM MILLORAR EN ALGUN ASPECTE PER FUTURES EDICIONS,
ENS HO PODEU COMENTAR DE FORMA EDUCADA I RESPECTUOSA. SOM ELS DE
LA JAQUETA VERDA.

**Tots els inscrits accepten aquest reglament. L’Organització es reserva el dret de
modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.

