1. La cursa del Catllar 2017 tindrà lloc el 20 de Maig
2. La cursa del catllar 2017 comptarà amb 3 circuit:
a. Caminada 11km
b. Cursa curta 10km
c. Cursa Llarga 21km
3. Les hores de sortida de les proves es el següent:
a. Caminada 19:30
b. Cursa curta 20:00
c. Cursa llarga 19:00
4. El tancament de meta serà a les 23h
5. Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de
nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament. Tant mateix tots els
menors d’edat que hi participin, hauran de recollir el dorsal amb el pare/mare/tutor
que en aquell moment omplirà una autorització.
6. Es premiaran els tres primers classificats absoluts masculins i femenins a més del
primer classificat de les següents categories:
a. Sub 23 masculí i femení (16 - 22 anys)
b. Senior masculí i femení (23 - 39 anys)
c. Veterà masculí i femení (40 - 49 anys)
d. Master masculí i femení (més de 49 anys)
*Totes les edats es tindran en compte al mateix dia de la cursa.
**Els menors de 16 anys poden participar si així ho desitgen, però no
de forma competitiva i acompanyats d’un adult.
***Els premis no son acumulables
7. Cal dur sempre el pitrall de manera visible a la part davantera del corredor igual que
cada corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el
seu dorsal i permetre el control per part dels voluntaris.
8. En totes les modalitats serà obligatori portar una llanterna o llum frontal per realitzar
els trams de nit.
9. No esta permesa la participació a les curses amb gossos, ni amb cap altre ajuda
externa, igual que està prohibida la participació de cap altre forma que no sigui a peu.
10. Per participar a qualsevol de les curses es obligatori disposar de llicència federativa de
la FEEC o equivalent en vigor. En cas de no disposar-ne es tramitarà una llicència
temporal que s’afegirà al cost de la inscripció.
11. Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar al control més proper
qualsevol accident o incident que hagin observat. En cas de no fer-ho podran ser
desqualificats.

12. Els participants es comprometen a respectar les normes de civisme i de respecte per
els altres corredors igual que dels espais naturals per els que transcorre la cursa/
marxa evitant deixar deixalles o malmetre'l.
13. Si no es per causa major, només es podrà abandonar en els controls de pas específics.
Sempre notificant-ho en els mateixos o trucant al telèfon de direcció de cursa.
14. El mal temps no serà obstacle per a dur a terme la marxa, tot i així l´organització pot
suspendre-la o modificar-ne el recorregut.
15. Tot participant autoritza cedir els seus drets d’imatge a l’organització per a ser
utilitzats o publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats en el context de
la marxa.
16. L’organització no te l’obligació de retornar els diners de la inscripció en cap cas, però
n’estudiarà la possibilitat sempre que sigui abans d'un mes de la realització
17. La inscripció a les curses implica l´acceptació de tots els punts d´aquest reglament.

