REGLAMENT 2017
Per als participants de la KIDS, l’organització estableix les següents normes:

Prova
La KIDS és una cursa de muntanya de diferents distàncies, depenent les edats, i recorreguts.

La prova forma part de la Catalonia Ultra Trail Kids, nou campionat de Catalunya de proves de trail per a
nens en edats compreses de 5 a 15 anys.

Hi haurà un temps màxim de 45 minuts per a completar el recorregut, independentment de la distància.

Les inscripcions es poden realitzar online o la botiga Barrabes Barcelona situada al C/Roger de Llúria,
77. El mateix dia de la prova es podran realitzar inscripcions fins a les 09:00h com a màxim i el
participant podrà disposar d’un dorsal lliure per a participar en la seva categoria, fins a esgotar-se la
quantitat de dorsals lliures disponibles per part de la organització.
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Horaris de sortida
Les sortides tindran una diferencia de 2 minuts entre elles i l’ordre per categories es el següent:
CATEGORIA

ANY NAIXEMENT

HORA

MINI-Benjamí

2011 - 2012

10:40

PRE-Benjamí

2009 - 2010

10:38

Benjamí

2007 - 2008

10:36

Aleví

2005 - 2006

10:34

Infantil

2003 - 2004

10:32

Cadet

2001 - 2002

10:30

Mapa i Road-book
A la web es publicaran els tracks del recorregut en diferents formats per a ser accessible per a tothom.
Tot el recorregut transcorre per senders i pistes clarament senyalitzades per l’organització amb
pintura ecològica.

Seguretat
Durant el traçat hi haurà voluntariat estratègicament situat per el bon transcurs de la prova. A més, cada
cursa estarà identificada amb un color que serà utilitzat en el recorregut per a dividir cada prova. D’aquesta
manera el seguiment del traçat serà més senzill. L’organització situarà en determinats punts del recorregut
personal especialitzat encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les
indicacions del personal en el cas que així es comuniqui. En cas d’abandonament cal comunicar-ho el més
aviat possible al personal de l’organització.

Informació general


L’organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per
la negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de
responsabilitat civil contractada per l’organització.



L’organització es reserva el dret de modificar les bases de la KIDS, o suspendre o modificar
aquestes, davant una eventualitat o causa de força major (condicions climatològiques
adverses).
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Els participants tenen l’obligació de seguir les instruccions que els siguin donades per
l’organització.



En inscriure’s, tot participant accepta sense reserves el present reglament, l’ètica de la carrera
i la normativa annexa.



El dorsal s’ha de portar ben visible a la part davantera, sense retallar o modificar.



El dorsal és personal i intransferible, i es l’acreditació per accedir a qualsevol prestació o
servei de la prova.



Està totalment prohibit que els nens siguin acompanyats durant el recorregut per a pares o
altres persones alienes a l’organització de la prova.



Els responsables dels controls en acord amb el director de la prova tenen la potestat per
retirar el participant que creguin que no es troba en condicions òptimes per a continuar la
prova.



Depenent cada categoria es realitzarà un recorregut específic definit per la seva distància:
MINIBENJAMÍ 2011-2012  1km (aproximadament)
PRE BENJAMÍ 2009-2010  2km (aproximadament)
BENJAMÍ 2007-2008  3km (aproximadament)
ALEVÍ 2005-2006  4km (aproximadament)
INFANTIL 2003-2004  5km (aproximadament)
CADET 2001-2002  6km (aproximadament)

Abandonaments i retorns
El participant haurà de notificar als responsables de zona l’abandonament o comunicar a l’organització
qualsevol accident que hagin observat.
Aquells que abandonin hauran d’avisar obligatòriament a l’organització present al recorregut.
L’organització disposarà de vehicles de retorn a l’arribada. Hi ha cobertura telefònica en quasi tot el
recorregut.
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Infraccions i Desqualificacions

Existiran tres tipus d’infraccions; lleus, greus i molt greus:

Sancions lleus. Es penalitzaran en 5 minuts
a) No dur el dorsal en lloc visible
b) Modificar la forma o composició del dorsal
Sancions greus. Es penalitzaran en 10 minuts
a) Anticipar-se al senyal de sortida
b) Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari marcat
Sancions molt greus. Es penalitzaran amb la desqualificació.
a) Llençar deixalles fora dels llocs designats
b) Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.
c) Rebre ajuda externa.
c) No guardar cap respecte a les més essencials normes esportives de
companyerisme o de respecte a la natura.
d) Qualsevol

desconsideració

amb

els

membres

de

l’organització

participants de la prova.
e) Finalitzar la prova més tard del temps fixat per l’organització.
f) No auxiliar a un corredor accidentat
h) Alterar la senyalització del recorregut
i) Perdre el dorsal o el xip de cronometratge

o
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Classificacions
Tots els corredors que hagin completat tot el recorregut, passant pels controls i havent complert el present
reglament obtindran la condició de classificats.
Premis per categoria i classificació de temps total:


3 primers per categoria masculí



3 primeres per categoria femení

L’entrega de premis s’efectuarà a les hores establertes al Programa. El participants que hagin de participar
a l’entrega de trofeus es comprometen a ser-hi presents.
Les edats de cada categoria es defineixen de la següent manera:
CATEGORIA

ANY NAIXEMENT

EDAT

MINI-Benjamí

2011 - 2012

5- 6 anys

PRE-Benjamí

2009 - 2010

7- 8 anys

Benjamí

2007 - 2008

9 – 10 anys

Aleví

2005 - 2006

11 – 12 anys

Infantil

2003 - 2004

13 – 14 anys

Cadet

2001 - 2002

15 – 16 anys

L’any del participant a tenir en compte és l’any de naixement.

Drets d’imatge
L’organització es reserva els drets exclusius de les imatges, de prendre i recopilar fotografies, vídeo i
informació de les proves, en què tots els participants estan implicats, així com d’utilitzar tot aquest
material per a anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de
l’esdeveniment. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el
consentiment de l’organització.
L’organització es reserva el dret d’eliminar o suprimir la fotografia del dorsal del participant que no
respecti la normativa establerta a la plataforma online on es prohibeix incorporar fotografies
pornogràfiques o que afectin a la salut pública. En el cas que es detectin infraccions d’aquest estil,
l’organització tindrà la potestat de no deixar participar al corredor/a.

