REGLAMENT

1. Dissabte 15 de desembre de 2018 a les 11:00h donarà inici
la 2ª MILLA DE L’AMETLLA DEL VALLÈS, organitzada pel centre
esportiu municipal ILLA ACTIVA amb la COL·LABORACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS I EL CLUB TRIATLÓ
TRIACTIVA L’AMETLLA DEL VALLÈS. La sortida i arribada estarà
situada a la Plaça de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.
2. La cursa està oberta a totes les persones que s'inscriguin
prèviament, mitjançant la web del club Triactiva
(www.triactiva.cat).
3. L’edat mínima per a participar és de 9 anys, els menors de
18 anys hauran de portar consentiment del pare/mare/tutor,
el qual s'haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal,
adjuntant fotocòpia del DNI o passaport de l'adult.
4. El preu de la inscripció és de 0 euros, es tracta d’una prova
solidària per a la Marató de TV3. El dia de la cursa s’haurà fer
un donatiu mínim d’1€ a la guardiola habilitada al efecte. Tots
els diners recaptats aniran destinats a la recerca contra el
Càncer de la Marató de TV3 2018.
5. El mateix dia no hi hauran dorsals a la venda.
L’entrega dels dorsals es farà el mateix dia de la cursa en
horari de 10:00 a 10:45h.
6. Les inscripcions es tancaran el dia 10 de desembre o bé
quan s'aconsegueixin els 50 inscrits.
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7. No hi haurà cap sistema de cronometratge ja que es tracta
d’una cursa solidària i es vol evitar tenir despeses que podrien
anar destinades a la causa solidària.
8. Per a participar a la cursa és obligatori córrer amb dorsal.
Preguem a tots els participants, tinguin el dorsal visible per a la
seva comptabilització manual.
9. L'organització podrà modificar el recorregut, per causes
alienes i/o de força major. Així mateix, si la cursa fos suspesa
per causes alienes i/o de força major, no es retornarien els
aliments consignats.
10. L’avituallament estarà situat a la zona d’arribada.
11. La cursa es considerarà tancada quan arribi l’últim
participant.
12. Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa, les
categories premiades son:
- ABSOLUTA MASCULINA (+16)
- ABSOLUTA FEMENINA (+16)
- INFANTIL DE 9 A 15
13. Les reclamacions sobre les classificacions hauran de
presentar-se a l'organització per escrit fins a 15 minuts després
d'haver-hi fet públics els resultats, i la decisió de l'organització
serà inapel·lable.
14. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:





Mostra un estat físic deficient
No realitza el recorregut complet
No porta el dorsal en un lloc visible
Mostra un comportament antiesportiu
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15. L'organització NO disposarà de guarda-roba per als
participants. No s'acceptarà cap reclamació per la pèrdua
d'objectes valuosos (mòbils i smartphones, carteres,
ordinadors, etc.)
16. Els participants permeten explícitament que el seu nom,
cognom, sexe i any de naixement siguin publicats en les llistes
d'inscrits, així com en les de resultats.
17. El participant, pel fet d'inscriure's a la cursa, autoritza
expressament a l'organització i els seus patrocinadors a
utilitzar gratuïtament les imatges, de les persones participants.
Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic
conegut o desconegut, així com en materials de promoció o
publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període
màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments
i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga una vegada
finalitzat el període previst.
18. Les dades personals de tots els participants formaran part
d'un fitxer propietat de ILLA ACTIVA. Aquestes dades, tret que
es manifesti el contrari, podran ser utilitzats amb finalitats
comercials del centre esportiu municipal ILLA ACTIVA i els seus
patrocinadors.
19. L'organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys
que els participants o tercers puguin provocar durant
l'esdeveniment.
20. Cada participant inscrit NO FEDEREAT quedarà cobert per
una assegurança d'accidents puntual que queda inclosa dins
la inscripció. Així mateix, cada corredor participa sota la seva
responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient
per afrontar l’activitat. L’organització no es fa responsable de
cap incident que es pugui produir durat la cursa per motius
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de la condició mèdica dels participants, els qual, han de
vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.
21. La inscripció a la cursa suposa l’acceptació total d’aquest
reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi
expressament reflectit i/o regulat serà decidit en última
instància per l’organització.
22. La cursa transcorre per trams urbans i es celebra amb
respecte absolut pel medi ambient, aquesta serà la prioritat
de l’organització i ha de ser el compromís també dels
corredors. En aquest aspecte serà motiu de desqualificació
llençar qualsevol tipus de deixalla.
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