REGLAMENT I TRAIL SOLIDARI CIUTAT D’OLIVA
Art.1.L’ EXCEL.LENTÍSSIM AJUNTAMENT D’OLIVA, JUNT A CREU ROJA OLIVA i
amb la col·laboració del CLUB ESPORTIU L’ESPENTA, organitzen el I TRAIL
SOLIDARI CIUTAT D’OLIVA, prova oberta i competitiva , tindrà accés qualsevol
persona sense distinció de sexe onacionalitat , major de 18 anys.
La cursa té com a finalitat fomentar els nostres paratges naturals de muntanya i
preservació de l’entorn.
Art.2.L’eixida és donarà a les 8:00h des del Carrer Comte d’Oliva i l’arribada estarà
situada al mateix lloc.
Cada participant haurà de portar la mascareta a l’eixida i arribada (només passar l’arc
de meta) i a l’arribada als avituallaments.
El temps màxim per a la finalització de la prova serà de 3:00 hores (a partir de este
temps l’organització no hi haurà serveis mèdics).
Hi ha que tindre en conter que és una cursa de muntanya i per tant d’autosuficiència
per tant cada corredor haurà de portar aigua i menjar necessari.
Art.3 La prova té una longitud de 12.000 metres que discorren per asfalt, sendes i
camins.
Esta distància ha sigut medida mitjançat G.P.S.
Tot el recorregut estarà marcat amb cintes balitzadores i cartells fàcilment visibles.
El recorregut estarà controlat i vigilat per Policía Local, Creu roja Oliva amb la
col·laboració de voluntaris i membres de la organització.
En cas d’abandó és comunicarà ràpidament al personal de l’organització en el punt
més proper.
L’organització és reserva el dret de modificar o suspendre la prova per males
condicions meteorològiques.
Art.4. Les INSCRIPCIONS es podran formalitzar a través de la pàgina
Web:https://www.crono4sports.es fins el dia 10 de juliol a les 14:00.
El cost serà de 12€, el mateix dia de la cursa les inscripcions seran de 15€ sense dret
a classificació, si a la borsa del corredor.
Amb cada inscripció es regalarà una butlleta del sorteig d’Or de Creu Roja. Valorada en
5€.
Realitzat el pagament de la inscripció NO SERÁ REEMBOLSSAT.
Tots els participants tindran dret a la borsa del corredor. (el que la organització puga
arreplegar de les cases col·laboradores.)
Art.5. El cronometratge de la prova estarà a cárrec
CRONO4SPORTS.COM, per mig de xip. El xip serà irretornable.
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Art. 6.DESQUALIFICACIONS:
Serà motiu de desqualificació:
- No passar pel control d’eixida.
- No portar el dorsal visible.
- No finalitzar tot el recorregut
- Portar el dorsal d’un altre corredor
- No socórrer a un altre corredor mermat físicament.
- Transitar fora del circuit o fer retalls per a acurtar.
Art. 7 TROFEUS:
Hi hauran trofeus per als tres primers de la classificació general masculina i femenina.
Al primer i primera classificat/da LOCAL. S’entén per local a estar empadronat en
Oliva. Els premis NO seran acumulables.
Els premis s’atorgaran 15 minuts després de finalitzar la cursa amb mesures de
seguretat.
Art. 8. AVITUALLAMIENT i SERVEIS.
Hi haurà avituallament líquid i sòlid en el kilòmetre 5, i en meta.
Els voluntaris seran els encarregats de facilitar aigua i menjar als participants per a
evitar contactes.
Els serveis preventius de la cursa estaran ubicats a l’eixida, a l’arribada i a la zona
d’avituallament. Hi haurà un servei mòbil el temps que dure la prova.
Així mateix el corredor tindrà servei de dutxes en el poliesportiu una vegada finalitza la
cursa.
Art. 9. Els únics vehicles autoritzats
l’organització.
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Art. 10 .Tota persona que no porte el dorsal podrà ser retirada de la prova per
l’organització.
Art. 11. RECOLLIDA DE DORSALS: La recollida del dorsal serà el mateix dia de la
cursa en la propia eixida, Carrer Comte dOliva el diumenge dia 11 de juliol fins a 30
minuts abans del inici de la mateixa.
Serà imprescindible la presentació del DNI o autorització amb fotocòpia per a la
recollida del dorsal.
Tots els participants estaran coberts per una politza d’assegurança d’accidents.
Art. 12. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT. Tots els participants, pel fet de prendre
l’eixida, accepten el present reglament en tota la seua totalitat. La inscripció suposa
l’autorització per a l’ús lliure del nom del participant, vídeo i fotos en medis de difusió.

