1er 1/2 km Vertical de Molins de Rei 14 d’octubre 2018

Reglament
1 Organització
Article 0. El 1/2Km Vertical de Molins de Rei és una prova esportiva organitzada per gent
apassionada per l’esport a l’entorn natural i es celebrarà el dia 14 d’octubre de 2018.
2 Ètica i valors
Article 1. El 1/2Km Vertical de Molins de Rei es basa en uns valors al medi ambient i animal
incloses les persones que comparteixen tots els participants, voluntaris i Organització.
Article 2. La solidaritat i el respecte dels participants, dels voluntaris i del públic són elements
bàsics al 1/2Km Vertical de Molins de Rei.
3 Descripció de les proves
Article 3. El 1/2Km Vertical de Molins de Rei és una prova competitiva a l’entorn natural que
transcorre per la zona de Collserola.
Article 4. El 1/2Km Vertical de Molins de Rei és una prova assequible, amb un desnivell positiu
d’uns +450mts durant 4.52Km de recorregut.
El recorregut es pot visualitzar en el següent link, tot i que pot tenir alguna petita variació si
l’organització així ho veu necessari:
https://www.wikiloc.com/running-trails/1-2-km-molins-de-rei-versio-beta-28769882
Article 5. Els corredors competeixen sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió final
de prendre la sortida i la realització de la prova o una part. Els participants eximeixen
l’Organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no accions dels
participants o d’altres que actuïn a favor seu, així com les reclamacions o demandes resultants
dels danys que poguessin succeir als participants i els seus materials, incloent-ne la pèrdua.
Article 6. El fet de participar en el 1/2 km vertical de Molins de Rei representa l’acceptació del
present reglament.
Article 7. El marcatge del recorregut serà parcial (tot el recorregut no té perquè estar senyalitzat),
per aquest motiu es recomana ser coneixedor del recorregut o repassar-lo abans de la prova.
L’Organització facilitarà el track de la prova als participants. L’Organització retirarà totes les
marques utilitzades, si es dóna el cas.
Article 8. L’hora de sortida del primer participant serà a les 10:00, i el lloc:
Punt de sortida:
Molins de Rei, Passeig Can Capellans.
41°24'13.8"N 2°01'47.9"E (41.403837, 2.029961)
Punt d’arribada:
Puig d’Olorda.
41°24'44.0"N 2°03'18.8"E (41.412215, 2.055209)
Article 9. Aquesta cursa està concebuda perquè els corredors facin la sortida de manera
esglaonada sortint un corredor cada 30”.
Article 10. El temps de cursa de cada corredor es mesurarà fent la diferència d’hora entre l’hora
final a l’arribada a meta amb l’hora d’inici de la cursa que faci cada corredor. L’organització
s’encarrega de fer aquesta mesura. Tanmateix es demana des de l’organització que cada
corredor es mesuri el seu propi temps amb un cronòmetre si és possible.
Article 11. L’organització també agafarà la mesura del temps per arribar a un punt intermig de la
cursa. Possiblement al Mulei.

4 Autosuficiència
Article 12.
● No hi haurà cap avituallament d’aigua ni menjar.
● No serà permès rebre ajuda externa (excepte en cas d’accident o d’emergència).
● S’entendrà per ajuda externa aportar o retirar material al corredor.

5 Material obligatori
Article 13. L’Organització pot no situar personal encarregat de vetllar per la seguretat dels
participants durant el recorregut.
Article 14. L’Organització no es fa responsable dels accidentes o danys que puguin rebre o
produir els corredors, però posarà tot el que sigui a les seves mans per evitar-los.
Article 15. La Direcció de la prova podrà modificar, suspendre, retallar, neutralitzar o parar la
prova per seguretat o per causes alienes a la seva voluntat (climatologia, causes externes…).
6 Inscripció
Article 16. L ‘inscripció a la prova es farà mitjançant el correu electrònic
Caminadesderesistencia@cemmolins.cat. Informant del nom complert, sexe, data neixament i
telefon.
Article 17. Hi ha una participació màxima de 50 persones a la prova. En cas que tinguem més de
50 inscrites, seran admeses les primeres 50 inscripcions.

