VII TRES TOSSALS
Cursa per muntanya

28 de novembre de 2021
REGLAMENT VII CURSA PER MUNTANYA TRES TOSSALS
	
  
La cursa per muntanya els Tres Tossals del dia 28 de novembre de 2021 té l’eixida i
l’arribada al pati del col·legi “Santíssim Crist” de Gata de Gorgos. Els participants han de
recollir els dorsals com a mínim 30 minuts abans de l’inici de la prova i hauran de passar per
cadascun dels controls establerts per l’organització. La cursa dels Tres Tossals per a
corredors serà puntuable per a la IV edició del Circuit Trail Marina.

Prova	
  corredors	
  
Hora d'eixida: 8:30 hores
Distància: 20 km
Desnivell: 900 md+
Temps màxim per a finalitzar la prova: 4 hores

Prova	
  caminants	
  
Hora d'eixida: 8:35 hores
Distància: 10,5 km
Desnivell: 430 md+
Temps màxim per a finalitzar la prova: 4 hores

Prova	
  xiquets	
  
Vore annex 1

1. REGLAMENT
El REGLAMENT d'aquesta competició es basa en el reglament oficial de curses per
muntanya de la FEMECV. Tot allò no contemplat en els punts següents pot regir-se per
aquest reglament.
1.1. Per a completar l'itinerari hi ha un temps màxim de 4 hores. A més, s'estableixen els
controls de pas. Tot aquell que hi arribe en un temps superior serà desqualificat.
1.2. En la prova per a corredors hi haurà 2 avituallaments, més un avituallament final a
l'arribada.
En la prova per a caminants hi haurà 1 avituallament, més un avituallament final a l'arribada.
Els avituallaments seran de líquid i sòlid. L'organització no proporcionarà gots. No es podrà
traure de la zona d'avituallament cap recipient que no siga del corredor.
1.3. És una prova a peu per muntanya de dificultat alta, transcorre per zones tècniques,
sendes, pistes, camins de terra i, en menor mesura, camins asfaltats.
Com que és una prova de mitja distància i amb desnivells importants, és imprescindible una
bona preparació física i psíquica i una gran capacitat d'autonomia personal per finalitzar el
recorregut. L'organització adverteix que un esforç tan gran com aquest pot provocar riscos
greus per a la salut.
1.4. El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, si bé l'organització es
reserva el dret de suspendre o modificar el recorregut si ho considera oportú.
1.5 No s’hi permet la participació a menors d'edat.
1.6. Si un participant abandona la prova durant el seu transcurs, haurà d'avisar el control més
proper o els components que fan de granera.
1.7. Serà motiu de penalització o de desqualificació:
1.

No passar per tots els controls.

2.

Rebre ajuda externa fora dels punts d'avituallament.

3.

No realitzar la totalitat del recorregut a peu pel lloc marcat per l'organització.

4.

Embrutar o degradar l'itinerari.

5.

No portar el dorsal en la part davantera de la samarreta o modificar-lo.

6.

No prestar auxili a qualsevol participant que ho necessite.

7.

No arribar als controls de pas dins del temps màxim previst per l'organització.

8.

Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor.

9.

Altres casos previstos en el reglament de competició de la FEMECV.

1.8. És responsabilitat dels participants el fet de portar l'equipament adequat per a la cursa i el
fet d'haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar-hi.

1.9. L'organització limita a 400 el nombre de participants en la modalitat de corredors i a 200 en
la prova de caminants.
1.10. A causa de la COVID-19 s'aplicaran les mesures particulars que siguen obligatòries en la
data de la cursa, segons dictamine la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana.

2. INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
2.1. Com que el nombre de participants està limitat, una vegada esgotades les inscripcions
disponibles, es confeccionarà una llista d'espera per a cobrir possibles baixes. El període
d'inscripció es tancarà el diumenge 21 de novembre a las 24:00 hores.
2.2. S'estableixen els preus següents:

federats FEDME

no federats

20 k corredors

18 €

22 €

12 k caminants

15 €

19 €

Xiquets

3€

De cada inscripció es destinarà 1 € a una ONG.

2.3. La inscripció dona dret a:
1.

Fer ús de tots els avituallaments de la cursa.

2.

Una bossa del corredor amb samarreta tècnica (n’hi haurà model d’home i de dona) i
d’altres possibles regals.

3.

Assistència sanitària durant el transcurs i en finalitzar la prova.

4.

El transport fins a l’arribada dels participants que abandonen.

5.

Per motius de seguretat no hi haurà servei de dutxes en finalitzar la prova.

3. CATEGORIES.
Els participants masculins i femenins, es divideixen en les categories següents:
A. Categoria ABSOLUTA (tots/es els/les participants des dels 18 anys endavant, complits l'any
de referència*)
B. Subcategoria PROMESA (tots/es els/les participants des dels 18 fins als 23 anys, complits
l'any de referència*)
C. Subcategoria SENIOR (tots/es els/les participants des dels 24 fins als 39 anys, complits
l'any de referència*)

D. Subcategoria VETERANA (tots/es els/les participants

des dels 40 fins als 49 anys,

complerts l'any de referència*)
E. Subcategoria MÀSTER (tots/es els/les participants a partir de 50 anys, complerts l'any de
referència*)
F. Subcategoria LOCALS (tots/es els/les participants que siguen socis del GEG)
*Les categories es calcularan prenent com a referència l’any que acaba el Circuit Trail
Marina per tal de fer coincidir totes les curses del circuit, en este cas serà 2022.

4. TROFEUS
Es declararà campió i campiona absoluts de la competició el primer classificat masculí i femení
de la categoria absoluta. Es nomenaran subcampions i tercers/es classificats els esportistes
que hagen aconseguit el lloc 2n i 3r d'aquesta categoria.
S’entregaran, a més, premis als 3 primers classificats masculins i femenins de cada
subcategoria.
S'entregaran trofeus al primer equip classificat en la categoria masculina i al primer equip
classificat en la categoria femenina.
5. DORSALS

L'entrega de dorsals es farà:
Dissabte 27 de novembre:

de 18,00 h a 20,00 h.
A la seu del GEG (al costat de les escoles).

Diumenge 28 de novembre:

de 6,45 h a 8,00 h.
A la seu del GEG (al costat de les escoles).

Els participants hauran de presentar el DNI i, en el seu cas, la llicència federativa per poder
arreplegar el dorsal.

6. MESURES DE SEGURETAT.

L'itinerari de la prova estarà senyalitzat amb cinta i hi haurà persones de l'organització en els
encreuaments i llocs tècnics.
L'organització disposarà de vehicles de recolzament.
Tots els participants no federats inscrits estaran coberts per una Pòlissa d'Assegurança
d'accidents, concertada per l'organització, que cobrirà els accidents que es produïsquen com a
conseqüència directa del desenrotllament de la prova, i mai com a derivació d'una patologia o

tara latent, lesió, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l'articulat del
Reglament, etc., ni els produïts en els desplaçaments al i des del lloc en què es desenrotlle la
carrera.
L'organització disposa d'un segur de responsabilitat civil.
L'organització disposarà dels serveis preventius sanitaris consistents en una ambulància amb
auxiliar i metge. Si un participant en la prova necessita ser evacuat, se'l desplaçarà al centre
hospitalari concertat amb la companyia asseguradora.

7. PROTECCIÓ DE DADES
Els participants donen el seu consentiment perquè l'organització de la prova tracte
automàticament, i amb finalitat únicament esportiva o promocional, les seues dades de caràcter
personal.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1995 de Protecció de Dades de caràcter
personal, el participant pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça
gatageg@hotmail.com
Així mateix, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret de reproduir el
nom, cognoms, categoria i resultat obtingut.

8. DRETS D'IMATGE.
D'acord amb els interessos promocionals

de la "Cursa Tres Tossals" (reproducció de

fotografies i vídeos de la prova, publicació de les llistes de classificació, etc.), mitjançant
qualsevol dispositiu o mitjà (internet, publicitat, premsa, etc.) i sense límit temporal, els inscrits
cedeixen a l'organització els drets de reproducció sobre el nom, els cognoms, la classificació i
la imatge.
Tots els participants hauran d’acceptar íntegrament aquest reglament.

Telèfon del responsable per als participants en cas d'incident: 649 53 18 16

ANNEX 1
1. Definició I Objectius
I. L’esdeveniment esportiu de la cursa per muntanya està orientat a xiquets de 9 a 18 anys,
amb l’objectiu principal de fomentar l’esport en el medi natural entre el jovent, a més poder
tindre l’oportunitat de conèixer el poble on es realitza i els seus indrets.
II. L’àmbit d’actuació i que delimita la cursa són les curses esportives per muntanya que
organitza el club GEG.
III. Les curses que integren l’esdeveniment tenen com a objectiu realitzar un recorregut
abalisat per camins i senders, invertint el menor temps possible.
2. Categories
L’edat que delimita cada categoria, fa referència a la edat que complirà el participant durant
l’any en curs, independentment de l’edat que tinga en el moment de celebrar-se la prova.

CATEGORIA
JUVENIL
CADET
INFANTIL
ALEVI
BENJAMÍ

TRES TOSSALS 28/11/2021 GATA DE GORGOS
CURSES XIQUETS TRES TOSSALS MINIS TRAILS
ANY DE NAIXEMENT
EDAT (ANYS)
DISTÀNCIA
(METRES)
2004-2005
17 , 18
5.500m
2006-2007
15 , 16
5.500m
2008-2009
13 , 14
3.000m
2010-2011
11 , 12
2.500m
2012-2013

9 , 10

1.300m

3. Responsabilitats
És responsabilitat dels participants i dels seus pares, mares o tutores, el fet de portar
l’equipament adequat per a la realització de la cursa. També és responsabilitat dels anteriors,
el fet d'haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar en les
curses, així com el seu estat físic.
4. Qui pot participar en les curses
En les curses poden participar xiquetes i xiquets nascuts entre el 2013 i 2004, és a dir, des de
8 fins a 18 anys. Serà necessari una autorització dels pares o tutor para realitzar la inscripció.

