REGLAMENT CIRCUIT XTRAIL SERIES RUN
Principis rectors.
 El present reglament explica quines són les condicions de participació en les proves del
Circuit Xtrail Series Run i les seves característiques.
 Aquest reglament és d'estricte compliment per a tots els participants en qualsevol de les
proves i distàncies del Circuit Xtrail Series Run.
 Tots els aspectes tècnics de cada prova els trobareu a les fitxes tècniques de la pàgina web
oficial dl Circuit: www.xtrailseriesrun.com.
 Aquest reglament pot ser corregit, modificat i/o millorat en qualsevol moment per part de
l'organització, així com els recorreguts i les fitxes tècniques de cada prova.
 Per participar a la distància XTREM de qualsevol de les proves del Circuit, cal ser major
d’edat (18 anys) el dia de realització de la prova. Per participar a la distància TRAIL de
qualsevol de les proves del Circuit, cal ser major de 15 anys el dia de la prova i presentar
el document “Autorització de menors” que trobareu penjat a la web de l’esdeveniment. Per
participar a la distància SHORT de qualsevol de les proves del Circuit, cal ser major de 14
anys el dia de la prova i presentar el document “Autorització de menors” que trobareu
penjat a la web de l’esdeveniment.
 Els i les participants a més, realitzant la inscripció accepten la “Declaració de
responsabilitats i de condició física” exposada en el present reglament.
 La realització de la inscripció implica l'acceptació total del present reglament.

INSCRIPCIÓ
 La plaça no quedarà reservada definitivament fins que el/la participant no efectuï el
pagament.
 Els preus i detalls del procediment d’inscripció estan detallats a la pàgina web oficial del
Circuit Xtrail Series Run.
 Un cop adquirit el dorsal, no podrà transferir-se a altres proves del Circuit o a edicions
posteriors d’aquest.
 L'organització es guarda el dret de cancel·lar la prova fins al moment abans de la sortida si
la integritat física dels i les participants està en perill per motius meteorològics o per qualsevol
altre motiu de naturalesa diversa.
 L’organització no es fa responsable de despeses extres relacionades amb la inscripció en
cas de cancel·lació de la prova per motius aliens a la pròpia organització.
 En cas de lesió justificada, es podrà presentar un comprovant mèdic i realitzar un canvi de
nom
del
participant
enviant
un
correu
electrònic
a
l’adreça:
comunicacion@sportevents360.com.
 Una setmana abans la prova no es realitzaran canvis de nom ni de distància.
 No està permès cap canvi de dorsal entre participants sense el consentiment exprés i
autorització de l’organització.
 Les inscripcions es tancaran un cop superat el límit de participants o a la data límit anunciada
a la pàgina web del Circuit i als canals de difusió oficials d’aquest.
 L'organització es reserva el dret de modificar el nombre de places d'inscrits.
 Per participar a les proves del Circuit s’ha de tenir una assegurança d’accidents. En cas de
no tenir-la, es cobrarà una prima de 3€ per aquest concepte.
POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
 Per garantir el retorn íntegre de l’import de la inscripció, l’organització estableix una
assegurança de cancel·lació de 5€.
 Sense la prèvia contractació de l’esmentada assegurança, no s’acceptaran reclamacions ni
es realitzaran devolucions.
 Les persones participants que contractin l’assegurança de cancel·lació podran exercir el dret
de reclamació i devolució de l’import de la inscripció sense justificació expressa.
 L’assegurança de cancel·lació no garanteix el retorn del 100% de l’import de la inscripció.
Aquest import dependrà de la data en què es comuniqui la voluntat de devolució, només per
correu electrònic, a l’adreça: comunicacion@sportevents360.com, segons els següents
percentatges:
o Fins a 15 dies abans de la realització de la prova: 100%.
o Fins a 7 dies abans de la realització de la prova: 50%.
Si s’exerceix el dret a reclamació amb una antelació inferior a 7 dies abans de la realització de
la prova, no s’acceptarà i no es realitzarà cap devolució.
Si la devolució es fa efectiva, aquesta tindrà un recàrrec de 5 € (de l’assegurança de
cancel·lació) en concepte de despeses de gestió.

CATEGORIES
 Les proves del Circuit Xtrail Series Run inclouen dues categories:
o Absoluta: des de l’edat mínima de participació i fins a 39 anys, inclosos.
o Veterans/es: iguals o majors de 40 anys.
 Les persones participants que quedin en la primera, segona i tercera posició de cada
distància i de cada prova del Circuit, tindran un premi tipus trofeu per categoria absoluta i
tipus medalla per categoria veterans/es.
 Els premis esmentats al punt anterior, s’entreguen tant per sexe masculí i sexe femení.
 Guanyadors circuit trofeus segons puntuació.
 També hi haurà un premi tipus trofeu per al Club que aporti més participants a cadascuna de
les tres proves que confirmen el Circuit.
PUNTUACIÓ DEL CIRCUIT
 Les proves que puntuen pel Circuit són: Mataró, Alella i Vallgorguina.
 La classificació del Circuit s’establirà segons la següent puntuació:
o Primer/a classificat/da de les tres distàncies: 100 punts per cadascun.
o Segon/a classificat/da de les tres distàncies: 95 punts per cadascun.
o Tercer/a classificat/da de les tres distàncies: 90 punts per cadascun.
o Quart/a classificat/da de les tres distàncies: 86 punts per cadascun.
o Cinquè/na classificat/da de les tres distàncies: 82 punts per cadascun.
o Sisè/na classificat/da de les tres distàncies: 78 punts per cadascun.
o Setè/na classificat/da de les tres distàncies: 74 punts per cadascun.
o Vuitè/na classificat/da de les tres distàncies: 70 punts per cadascun.
o Novè/na classificat/da de les tres distàncies: 67 punts per cadascun.
o Desè/na classificat/da de les tres distàncies: 64 punts per cadascun.
o Onzè/na classificat/da de les tres distàncies: 61 punts per cadascun.
o Dotzè/na classificat/da de les tres distàncies: 58 punts per cadascun.
o Tretzè/na classificat/da de les tres distàncies: 55 punts per cadascun.
o Catorzè/na classificat/da de les tres distàncies: 53 punts per cadascun.
o Quinzè/na classificat/da de les tres distàncies: 51 punts per cadascun.
o Setzè/na classificat/da de les tres distàncies: 49 punts per cadascun.
o Dissetè/na classificat/da de les tres distàncies: 47 punts per cadascun.
o Divuitè/na classificat/da de les tres distàncies: 45 punts per cadascun.


A partir del 19è classificat/da, se suma 1p menys que la posició anterior.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ – GENERALS
 Les persones participants participen a les diferents proves del Circuit de manera voluntària i
sota la seva pròpia responsabilitat.
 En compliment del punt anterior, l’organitzador, treballadors, col·laboradors, municipi,
patrocinadors i altres agents actuants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.
 En inscriure’s, les persones participants accepten automàticament el document “Declaració
de responsabilitats i condició física”, que informa dels riscos que comporta la participació
al Circuit Xtrail Series Run i exclou a l’organització de responsabilitats en cas de qualsevol
incidència i/o accident.
 En inscriure’s, també s’accepta cadascun dels punts del present reglament. L’incompliment
d’un d’ells suposa l’expulsió automàtica de la participació al Circuit Xtrail Series Run.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ – DIA DE LA PROVA
 Les proves del Circuit Xtrail Series Run transcorren per entorns naturals sensibles i únics.
 És deure de l’organització i de les persones participants no deixar cap empremta a l’entorn
abans, durant i després de cada prova.
 Les persones participants hauran de:
o Conservar i preservar el medi ambient.
o Respectar la flora i la fauna.
o Actuar amb responsabilitat i mostrar un comportament exemplar davant qualsevol
adversitat.
o Respectar els recorreguts i no sortir fora dels límits marcats per l’organització i aliens.
o Respectar qualsevol filat, porta, tanca, de finques privades o espais de bestiar.
 Qualsevol acció irrespectuosa amb el medi natural per on transcorren les diferents proves
del Circuit tindrà tolerància zero per part de l’organització i suposarà l’expulsió automàtica i
per sempre del Circuit Xtrail Series Run.
 Les persones participants hauran de seguir les indicacions i “normes” que l’organització dicti
el dia de la prova, o els dies previs si fos necessari, sobretot en aspectes com: recorregut,
sortida, arribada, recollida de dorsals…).
 Les persones participants han de prioritzar l’ètica, la companyonia entre les mateixes i el
respecte total per l’entorn i el medi ambient per damunt de la pròpia competició.
 En cas de que un/a participant una tercera persona o qualsevol animal estigui en perill és
obligatori prestar la nostra ajuda. No fer-ho suposaria un delicte greu segons l’article 195 del
Codi Penal. Davant aquesta situació, serà obligatori alertar al punt de control o avituallament
més proper de qualsevol incidència.
 Per a participants involucrats en la prestació d’ajuda, si han “perdut” molt temps de cursa en
aquesta acció, des de Direcció de Cursa es valorarà cada cas concret i es prendrà la decisió
que es consideri oportuna.
 En cas de situacions de risc i/o perilloses, les persones participants han de trucar a algun
dels dos telèfons que hi haurà referenciats al dorsal, i en cas d’emergències greus, prioritzar
la trucada al telèfon d’emergències 112.

DESENVOLUPAMENT
 Les persones participants han de tenir en compte que el recorregut marcat per on transcorren
les diferents proves del Circuit Xtrail Series Run és obert a la resta d’usuaris, bicicletes,
vehicles… Per tant, les persones participants hauran de seguir en tot moment les normes de
circulació vigents.
 L’organització no serà responsable de les incidències i accidents que es puguin derivar de
l’omissió, per part de les persones participants, de la normativa vigent dels espais
transcorreguts per les proves del Circuit.
 Les sortides es realitzaran per distàncies, en diferents calaixos horaris. Primer sortiran els i
les corredores de la distància Xtrem. Al cap de 30’, els i les de la distància Trail. Al cap de
15’, els i les de la distància Short.
 Queda sota responsabilitat de l’organització la modificació d’aquests temps entre sortides si
així es considera oportú, i s’informarà pels canals oficials a totes les persones participants.
 Les persones participants hauran de portar el dorsal de forma visible perquè l’organització
pugui identificar-les amb claredat als punts de control, avituallaments i a meta.
 Durant el recorregut, si algun/a participant pateix qualsevol incidència, sigui del tipus que
sigui, haurà de comunicar-ho a l’organització a través dels telèfons de contacte que hi haurà
referenciats als dorsals.
 Cada participant ha de ser autònom/a a l’hora de gestionar la prova.
 Un cop superat el temps màxim per finalitzar el recorregut, tots els serveis de la prova
quedaran automàticament desactivats.

RETIRADES
 L’organització pot establir diferents punts de tall o de control al llarg del recorregut. La no
superació d’aquests punts, dins del temps establert per l’organització, suposa la
desqualificació de la prova i per tant, la persona participant quedaria fora de l’empara de la
cursa.
 Des del punt de control s’informaria a la persona participant desqualificada quina és la millor
opció per poder retornar al punt d’inici de la prova. La persona participant ha d’informar a
l’organització de la seva desqualificació.
 Les persones participants que decideixin abandonar, ho hauran de fer preferentment en algun
dels punts de control o avituallaments i informar a l’organització. Només una lesió de gravetat
justificarà que la persona participant abandoni en qualsevol altri punt del recorregut.
 L’organització només es compromet a retornar al punt de sortida de la prova a les persones
participants que hagin abandonat en un punt de control o avituallament d’accés motoritzat.
 L’organització es reserva el dret de retorn de participants al punt de sortida un cop finalitzat
la prova, per poder garantir un correcte desenvolupament d’aquesta i dels seus serveis, per
a la resta de persones participants.
RECORREGUTS i MARCATGE
 Els recorreguts de cadascuna de les distàncies de cada prova es descriuen a la pestanya
“recorregut” de la pàgina web oficial del Circuit: www.xtrailseriesrun.com.
 Els tracks definitius es publicaran a la pàgina web del Circuit uns dies abans de la realització
de la prova.
 Tot i així, si la situació ho requereix, l’organització pot: modificar recorreguts; activar
recorreguts alternatius; modificar quilometratge; modificar horaris de sortida…
 Totes les modificacions que es realitzin es comunicaran a les persones participants pels
canals de difusió oficials del Circuit.
 En cas de condicions meteorològiques adverses, l’organització es reserva el dret de
modificar o anular el recorregut sempre per garantir la seguretat de les persones
participants.
 Serà obligatori seguir en tot moment el recorregut marcat amb cintes i senyals indicatives.
 Des de l’organització es recomana portar el track carregat a algun dispositiu tipus rellotge
intel·ligent.

MATERIAL OBLIGATORI
 Portar el material adequat per fer front a la prova és responsabilitat de cada participant.
 Les persones participants tenen el deure de portar el calçat i la roba adequades segons les
condicions tècniques de la prova i de les condicions meteorològiques previstes pel dia de
realització de la mateixa.
 L’organització es reserva el dret d’impedir la sortida o aturar a qualsevol participant que
consideri que no porta el material necessari i/o adequat.
 L’organització recomana que tots els participants, durant el desenvolupament de la prova,
disposin de menjar i beure. També es recomana l'ús de protecció solar si les condicions
d'exposició ho requereixen.
 L’organització no es responsabilitza de cap objecte perdut o oblidat durant el
desenvolupament de la prova.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació
i de comerç electrònic, Sport Events 360º informa, i vostè consent que:
Totes les dades de caràcter personal facilitades a través dels formularis de recollida de dades al
lloc web del Circuit son incorporades a un fitxer automatitzat de caràcter personal el qual n’és
responsable Sport Events 360º i el qual està degudament inscrit al Registre de la Protecció de
Dades. L’objectiu de la creació d’aquest fitxer és:
o Administrar la seva participació a qualsevol de les proves que conformen les Xtrail Series
Run.
o Gestionar la informació procedent de la prova, especialment els resultats, les fotografies
i els vídeos.
o Realitzar el control estadístic dels participants per tal de retroalimentar l’organització i
aplicar els canvis pertinents per a la seva millora.
o Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixi Sport Events 360º i
els patrocinadors de les Xtrail Series Run.
Amb el seu consentiment al procés d'inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de
forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans
descrites a favor de qualsevol de les entitats abans citades, tant Sport Events 360º, com dels
patrocinadors de l'esdeveniment així com que les seves dades puguin ser utilitzades per
l'enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic, sms o
qualsevol altre mitjà, o perquè puguin trucar-lo amb les finalitats abans descrites. Aquestes
autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes retroactius. De qualsevol
manera, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a la direcció de Sport
Events 360º, al carrer Montalt, 3, 08304 de Mataró, adjuntant una fotocòpia del DNI.

