REGLAMENT
CIRCUIT DE CURSES DE TRAIL DEL BAIX CAMP 2015

OBJECTIUS
1.- El circuit de curses de Trail del Baix Camp, te com a objectiu promocionar i
fomentar l’esport de l’atletisme de muntanya, i donar a conèixer les muntanyes i
pobles de la comarca del Baix Camp. Aquest circuit de curses esta organitzat per
Tretzesports.
2.- Les competicions d’aquest circuit es desenvoluparan totes dins de la comarca del
Baix Camp.
3.- Les curses de muntanya del circuit tenen com a objectiu efectuar el recorregut en el
mínim de temps possible, però, per tal de promocionar l’esport per a tothom, també
es donarà la possibilitat de fer el recorregut als aficionats a caminar per la muntanya,
aquets caminants tindran la sortida en una hora diferent, però tindran els mateixos
serveis i obligacions que els corredors. Les caminades en cap cas seran competitives.

CIRCUITS
1.- Els circuits estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat, a ser possible amb
material degradable, com cintes, fletxes, banderoles o qualsevol altra marca. Un cop
acabada la cursa serà responsabilitat dels organitzadors deixar el circuit totalment net.
2.- Durant el recorregut es situaran controls d’avituallament. Aquests avituallaments
disposaran com a mínim d’aigua.
3.- L’organització haurà de preveure situar persones de control als llocs conflictius per
tal d’ orientar als corredors i caminants i garantir la seva integritat física.
4 L’organització de les proves ha de garantir el servei mèdic com a mínim a l’arribada
de la cursa per un cas d’emergència i tenir preparats dispositius per si s’ha de
recuperar algun atleta lesionat dins del circuit.

REGLAMENT
1.- Per poder puntuar al Circuit de Curses 2015 es indispensable ser propietari del XIP
GROC – CHAMPION CHIP.
Nomes puntuaran els atletes que preguin part a la curses amb el seu propi xip GROC.
TRETZESPORTS, posarà les dos primeres curses de la temporada, a disposició de
tothom que estigui interessat, un XIP GROC a preu d’oferta (veure pàgina web mes
informació)
2.- En l’edició del any 2015, hi hauran dos puntuacions, INDIVIDUAL i per EQUIPS. Els
equips hauran d’estar formats com a mínim per 3 participants.
3.- Tots els participants han d’estar en possessió d’una assegurança d’accidents. En cas
de no tenir-la l’organització proporcionarà una assegurança d’accidents individual per
cada participant que no estigui assegurat i així ho demostri, i el preu d’aquesta anirà a
càrrec del participant.
4.- No podrà participar cap atleta que incompleixi el punt 3

CATEGORIES
1.- Totes les curses del circuit tindran tres classificacions masculines i tres femenines.
La classificació general, la classificació per categories i la classificació per equips.
Per que fa a les categories, el càlcul es farà tenint en compte l’any de naixement.
Les categories per aquest any 2015 seran les següents:
Des de l’any 1997 al 1998 ambdós inclosos Categoria 1 M – Categoria 10 F
Des de l’any 1981 al 1996 ambdós inclosos Categoria 2 M – Categoria 11 F
Des de l’any 1976 al 1980 ambdós inclosos Categoria 3 M – Categoria 12 F
Des de l’any 1971 al 1975 ambdós inclosos Categoria 4 M – Categoria 13 F
Des de l’any 1966 al 1970 ambdós inclosos Categoria 5 M – Categoria 14 F
Des de l’any 1961 al 1965 ambdós inclosos Categoria 6 M – Categoria 15 F
Des de l’any 1956 al 1960 ambdós inclosos Categoria 7 M – Categoria 16 F
Des de l’any 1951 al 1955 ambdós inclosos Categoria 8 M – Categoria 17 F
Des de l’any 1950 endarrere
Categoria 9 M – Categoria 18 F

CURSES DEL CIRCUIT 2015
CALENDARI PROVISIONAL
1.- La puntuació pel Circuit de Curses de Muntanya del Baix Camp es basa en la
classificació oficial de cada prova.
2.- El Circuit 2015 constarà de les següents curses
En el cas de que per problemes d’organització, alguna de les curses es retires del
calendari, si es possible, aquesta es suplirà per un altre i en la mateixa data. Si no fos
possible trobar un altre lloc per organitzar-la, la prova s’eliminarà del calendari.
08/02/2015 01/03/2015 00/00/2015 18/04/2015
00/05/2015 04/07/2015 11/07/2015 01/08/2015 00/08/2015 00/09/2015 11/10/2015 00/11/2015 -

2ª Cursa 4 Termes – Mont-roig del Camp
6a. Cursa i Caminada - Pujada a la Portella L’Hospitalet de l’Infant
7a. Cursa i Caminada - Almostrek2013 - Almoster
4a Cursa - Caminada i Caminada familiar de Muntanya de Vilabou
8a. Cursa i Caminada Vilaplana - La Mussara – Vilaplana
3a Cursa i Caminada Semi Nocturna de Riudecols
2a edició de la Nocturna de l’Arbolí
5a Cursa i Caminada VandeKames - 1ª Ultra Trail VandeKames
6ª Cursa i Caminada de Muntanya “ Pujada a Puigcerver” - Alforja
7a Cursa i Caminada de Muntanya de Castellvell del Camp
Trail Riudecanyes – Castell Escornalbou
3a Cursa dels Cingles (Vilaplana) Cursa i Caminada

Les distancies, els circuits, horaris i reglaments de cada cursa es podran trobar a la
web especifica de cada prova

SISTEMA DE PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ INDIVIDUAL 2015
1.- Totes les curses puntuaran pel resultat final del CIRCUIT de CURSES DE
MUNTANYA DEL BAIX CAMP. Es proclamarà guanyador del CIRCUIT DE CURSES de
MUNTANYA DEL BAIX CAMP el participant que acumuli mes punts.
S’haurà de haver participat com a mínim a 7 curses per poder optar a qualsevol
premi tant sigui individual o per categories i per equips.

2.- Pel sols fet de participar, i ser propietari de un XIP GROC, cada atleta opta a la
classificació General del Circuit.
3.- L’algorisme que s’aplicarà es: (temps primer corredor /temps corredor)*100 punts.
* En les curses on solsamènt es faci un recorregut la puntuació del primers classificat
serà de 100 punts.
* En les curses que hi hagin dos recorreguts, el recorregut curt puntuarà 100 punts i
el llarg i el llarg tindrà un increment de un 1 per cent per cada quilòmetre de
diferencia entre els dos recorreguts.
*(Exemple: Si el recorregut llarg es 9.5 km mes llarg que el curt, el guanyador rebrà
109’5 punts i a partir d’aquesta puntuació s’aplicarà la formula de càlcul pels
següents participants)
4.- Puntuaran nomes els atletes propietaris de XIP GROC.
5.- Per la classificació per categories s’aplicarà la mateixa formula.
6.- Per tal de puntuar al circuit, a l’hora de fer la inscripció serà obligatori identificar-se
correctament amb el seu codi del xip groc, (El xip es personal e intransferible) Per tal
d’evitar errades es recomana també posar de forma correcta el DNI
7.- El xip es personal e intransferible, utilitzar el xip d’un altre atleta, comportarà la
desqualificació dels dos participants a la puntuació final.
Aquest mateix apartat s’aplicarà a la classificació per equips.

PUNTUACIÓ PER EQUIPS
“TROFEU JEEP” CIRCUIT BAIX CAMP 2015
Composició equips: MASCULÍ: 3 components FEMENÍ: 3 components
1.- La classificació per equips es farà en base al resultat final dels tres millors
components de cada equip que participin amb XIP GROC
2.-En les curses on es facin dos o mes recorreguts, els resultats que es faran servir per
la puntuació per equips seran sempre els del recorregut mes llarg.
3.-En el cas de quedar desert el premi a la cursa llarga, s’aplicarà el resultat per equips
de la cursa curta.
4.- Es proclamarà guanyador del Trofeu JEEP l’equip amb mes puntuació al final de
totes les proves.
Per optar al premi per equips s’haurà d’haver participat en un minin de 7 proves.
5.- Es considerarà equip aquell en que els seus participants formalitzen la inscripció de
forma correcta en totes les curses i amb la grafia oficial del seu club o entitat. Per
puntuar a la classificació per equips no es necessari ser un equip federat, solsamènt
tenir un nom comú i fer-lo servir durant tota la temporada.
Els atletes que comencin la temporada en un equip, no podran canviar a un altre.

PREMIS INDIVIDUALS A LES CURSES
Cada organitzador donarà els premis que tingui estipulat en el reglament propi de la
cursa. Independentment al reglament de cada cursa, el càlcul de punts tant individual
com per equips es farà en base a les categories establertes en aquest reglament.
PREMIS PER EQUIPS A LES CURSES
En totes les curses del Circuit Baix Camp 2015 es lliurarà el premi JEEP al primer equip
que millor classifiqui 3 corredors/res a l’arribada.
El tres corredors/corredores ha de ser propietaris de XIP GROC

PREMIS FINALS CIRCUIT BAIX CAMP 2015
INDIVIDUAL

Tindran premi els tres primers de les classificacions general i el primer de cada una de
les categories. Els premis de categoria es lliuraran una vegada exclosos els tres
primers de la general

Els participants que hagin pres part en totes les proves del circuït, rebran un obsequi
commemoratiu.

EQUIPS “TROFEU JEEP BAIX CAMP 2015”
Tindran premi els tres primers equips masculins i femenins

PUBLICACIÓ DE RESULTATS i RECLAMACIONS
1.- El Comitè organitzador del circuit, actualitzarà abans de les 48 hores d’acabar una
cursa, la classificació provisional del Circuit de Curses de Trail. Dins dels 5 dies següents
es podrà presentar reclamacions que el comitè organitzador estudiarà i comunicarà el
resultat de la reclamació. Una vegada passat aquets cinc dies la classificació serà
definitiva i oficial a tots els efectes.
2.- Desprès de la darrera cursa del calendari, es publicaran les classificacions finals i
s’acceptaran reclamacions en el termini de 7 dies a partir de la publicació de la
classificació.
3.- Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador del
circuit.

RESPONSABILITATS, OBLIGACIONS i SANCIONS
1.- El sol fet d’organitzar o de participar en una cursa del Circuit de Curses de
Muntanya del Baix Camp, representa la total acceptació d’aquest reglament.
2.- És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per cada una
de les curses. El fet de no fer-ho podria ser motiu de no poder participar. També és
responsabilitat de cada participant reconèixer la seva preparació i estat físic per poder
participar en aquesta competició.
3.- Tot atleta que incompleixi aquest reglament o que tingui una actitud antiesportiva
envers l’organització o els seus competidors, podrà ser desqualificat del Circuit de
Curses.
4.- Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper
qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
5.- Els corredors que decideixin retirar-se d’una cursa hauran de comunicar-ho a
l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada.
6.- Tots els corredors hauran de dur el calçat adequat per a realitzar la cursa.
7.- Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per
qualsevol membre de l’organització de la cursa. En cas de desobeir directrius de
seguretat indicades per l’organització, el corredor serà desqualificat de la prova.
8.- Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari indicat serà motiu de
desqualificació.
9.- Llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en
qualsevol punt de la cursa.
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