REGLAMENT













Els 100km cancer challenge és un esdeveniment esportiu 100% solidari en benefici
d’AFANOC, Associació de Familiars de Nens Oncològics de Catalunya. Tot el recaptat
es destina a l’associació.
La prova es fará el 8 d’octubre de 2022 al passeig marítim de Badalona i permet als
participants caminar o córrer la distància que vulguin fins a un màxim de 100km o 15
hores.
El fet de participar en aquesta prova implica l’acceptació d’aquest reglament, quedant els
imprevists a criteri de l’organització.
Tots els participants tenen l’obligació de tenir l’estat físic i els coneixements teòrics i
pràctics necessaris per a la participació en una prova d’aquest tipus, així com disposar del
material i vestimenta adequat a l’època de l’any.
Aquesta és una prova d’autosuficiéncia. Això vol dir que els participants han de portar
tot el necessari per completar la distància que triin: menjar, recipients per l’aigua i roba.
L’organització proporcionará aigua i beguda isotónica cada 5km.
El recorregut consisteix en un circuit d’anada i tornada de 5km pel passeig marítim de
Badalona, amb sortida i arribada a l’espai de palmeres devant l’hotel Marina Badalona.
Al mateix lloc estará l’avituallament amb carpes, taules i cadires per deixar el material i
descansar.
Lloc de sortida: https://goo.gl/maps/ty2nULB6rEDDRZEj8








Recorregut: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/recorregut-100km-cancer-challenge106588103
El recorregut no estarà senyalitzat als punts intermigs. Només hi haurá senyalització al
lloc on es fa el gir de tornada.
L’organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena ocasionats per
negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de
responsabilitat civil contractada per l’organització.
L’organització no es fa responsable dels danys o altres perjudicis als inscrits que es
puguin derivar per la participació en la cursa.
Els corredors es regiran per uns valors per tal que sigui una cursa exemplar.




RESPECTE per a les persones, els altres corredors, membres de l’organització,
públic i gent de les poblacions locals.
SOLIDARITAT, s’ajudarà a totes les persones que tinguin alguna dificultat o es
trobin en perill.
ECO-RESPONSABILITAT, l’organització promou la sostenibilitat i reducció de
residus. En aquest sentit, no proporciona gots d’un sol ús i oferirá als participants la
possibilitat de comprar gots reutilitzables homologats per a curses de trail. Tot el
rebuig ha d’anar als contenidors i papereres.

HORARIS
7:00 Recepció de participants, recollida de bosses del corredor i dorsals
8:00 Sortida 100km
8:10 a 21:00 sortida participants distància lliure
23:00 Tancament de meta i entrega medalles finishers 100km





Els horaris es podran modificar per l’organització. Si algun corredor decideix continuar el
recorregut un cop hagi sobrepassat el límit horari, ho farà sota la seva responsabilitat,
avisant abans a l’organització.
L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.
Igualment l’organització pot suspendre la cursa en cas de condicions meteorològiques
molt desfavorables.

CATEGORIES I PREMIS



La prova no estará cronometrada i per tant no es fará classificació. Cada participant ot
portar el seu dispositiu GPS per enregistrar la distància i temps.
Els participants que completin 100km (20 voltes al circuit) abans del tancament de meta
rebran una medalla de finisher.

INSCRIPCIONS








La inscripció es realitza a través de la web de la cursa
https://www.transperfectmountainchallenge.com
L’inscripció té un cost únic de 25€ per a tots els participants, independentment de la
distància que vulguin fer, caminant o corrent. Inclou bossa del corredor amb samarreta
tècnica sublimada amb disseny esclusiu de la cursa, barreta energètica, gel, caldo i
d’altres productes dels patrocinadors. De manera opcional, al moment de fer l’inscripció,
es poden comprar altres productes solidaris que s’entregaran amb la bossa al moment de
recollir el dorsal.
El preu de la inscripció inclou: bossa del corredor, avituallament d’aigua i beguda
isotònica, guarda roba i medalles per als finishers dels 100km.
Els participants menors de 14 anys podran participar sense cost, previa inscripció al
mateix formulari. Aquestes inscripcions no inclouen la bossa del corredor.
Per a córrer amb qualsevol animal de companyia és necessari l’autorització previa per
escrit de l’organització.
No es permet participar acompanyat d’una persona no inscrita en la cursa.

DEVOLUCIONS i CANVIS DE DORSAL


Si no pots assistir o vols cedir el dorsal pots fer el canvi de nom fins al dia 3 d’octubre
sense cap cost, notificació via mail a mountainchallenge@transperfect.com.

MATERIAL RECOMANAT




L’organització no obliga a portar cap material específic, però degut a l’estació de l’any i
segons la distància que vulguis fer, et deixem unes recomanacions:
- Gorra, Buff o similar
- Ampolla d’aigua, got o softflask
- Xaqueta paravent
- Telèfon mòbil
Per als participants de llarga distància:
- Barretes, gels i menjar sòlid
- Crema solar
- Roba seca i d’abric

MOTIUS DESQUALIFICACIÓ:





Finalitzar la prova més tard de l’horari límit, les 23:00.
Escurçar el recorregut de l’itinerari establert
No portar el dorsal de forma visible o manipulat
Fer servir ajuda externa en àrees no autoritzades (per exemple fer servir qualsevol mitjà
de transport o locomoció durant tot o part del recorregut).








Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte absolut a les més
essencials normes esportives de companyia (per exemple no assistir a un altre competidor
que requereixi ajuda).
Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte al medi ambient, per
exemple llençar deixalles fora dels llocs designats després de cada avituallament o en
qualsevol punt de la cursa.
Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització, voluntaris o participants
de la cursa.
L’organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la ruta i la ubicació
dels llocs de socors i avituallaments, modificar límits horaris i fins i tot, aturar
l’esdeveniment el temps necessari sense previ avís. Si el clima és molt desfavorable,
l’inici podrà ser posposat o delatant unes hores.

RECLAMACIONS:





L’organització no acceptarà cap mena de reclamació després de l’entrega de premis,
l’organització escoltarà les recomanacions i opinions personals sobre el funcionament de
la prova. Tanmateix es podran fer les reclamacions oportunes relacionades amb la
competició al director de cursa.
L’organització pot modificar el present reglament en qualsevol moment. Un cop feta la
inscripció, s’acceptarà l’actual reglament o qualsevol modificació posterior.
Sempre que es faci una modificació es notificarà al moment a la pàgina web de
l’esdeveniment.

TRACTAMENT DE DADES I LA IMATGE:









Els participants autoritzen a la difusió de la seva imatge mitjançant les fotografies i vídeo
que es puguin realitzar en el transcurs de la cursa.
Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de
naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la
cursa, seguint la normativa establerta.
Les dades dels participants seran incloses en un fitxer automatitzat del TransPerfect
Mountain Challenge per la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat
necessàries d’acord amb la normativa vigent, tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999
del 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal.
Es pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la
legislació vigent, dirigint un escrit al TransPerfect Mountain Challenge per correu
electrònic mountainchallenge@transperfect.com
L’organització de la cursa es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que
fos necessari.

