
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglament: 

 
La XV Mitja Marató Serra d’Oltà tindrà lloc el proper 15 de desembre de 2019. 

Està organitzada pel Grup de Muntanya de Calp amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports 

de l’Ajuntament de Calp i diverses empresses privades. 

 

Tindrà dos models de participació: cursa i marxa senderista 

El recorregut de la marxa és de 17 km i 750m de desnivell positiu, el temps màxim per fer- la és 

de 5h. 30’ i l’eixida serà a les 8:00 hores. 

 

El recorregut de la cursa és de 20.5 km i 950 m. de desnivell positiu, el temps màxim per a 

realitzar-la és de 4h. i l’eixida serà a les 9:00 hores. 

 

La participació en modalitat de cursa, està oberta per a esportistes majors de 18 anys i forma part 

del Circuit Trail La Marina. 

 

 Els menors que participen en la marxa, hauran de presentar una autorització dels tutors  i estar 

acompanyats per ells en tot el recorregut. 

 

Els pitrals es recolliran el mateix dia de la prova fins 15 minuts abans de l’eixida, presentant el 

document d’identificació (DNI, NIE, permís de conduir, pasaport, etec...) 

 

Es preu de l’inscripcció és de 20€ i s’obrirà el plaç  l’ 1 de novembre de 2019 fins el 13 de 

desmbre  o fins completar inscricions que s’estableix en 450 participants. 

 

Si es el cas, es podrà  fer la devolució del 80% de l'import de l'incripció  fins el 14 de novembre,  

comunicant-ho a la empresa encargada de gestionar inscripciones. 

 

La persona inscrita que no es presente a la prova, no podrà reclamar l’import de la inscripció. 

 

Els corredors hauran de portar sempre el pitral ben visible. 

 

L’itinerari estarà marcat amb cinta abalisadora,  fletxes d’indicació 

 

Està totalment prohibit abandonar l’itinerari senyalitzat o fer- ne un altre d'alternatiu, sense 

l’aprovació de l’organització. 

 

Hi hauran 4 controls, on es registrarà el pas dels participants, al control 4 s’ha establit un temps 

màxim de pas pels caminats i corredors de 3h 25’, tot aquell que no arribe en eixe temps serà 

desqualificat i haurà de abandonar la prova en el control. 

 

Hi hauran 4 avituallaments de liquid i sòlid. Per a les begudes el participants deuran portar el seu 

recipient propi, no hi hauran gots en els avituallaments 



 

L’oratge no serà impediment per a la celebració de la prova, si bé l’organització podrà suspendre- la 

si la situació ho requereix (nivell de preemergència 3, color   roig). 

 

En cas de abandonament serà obligatori comunicar-ho al control de pas més pròxim o al corredor 

granera, i entregar el pitral, en cas necesari se li evacuarà amb el mitjans necesaris en fució a la 

gravetat de la indisposició. 

 

És responsabilitat dels participants portar l’equip adequat i estar  convenientment preparats 

físicament per a la prova. 

 

Les categories per a la modalitat cursa son les següents: 

 

Absoluta  masculina/femenina     formen part tots els participants 

Sub-categories: 

 

Promesa:   mas/ fem, de 18 a 23 anys 

 

Veterans   mas/fem, de 40 a 49 anys 

 

Màsters    mas/fem,   a partir de 50 anys 

 

Es prendrà com a any de referéncia el 2020  per tal de ajustarnos al Circuit Trail La Marina 2019-

2020 

 

Locals que estiguen empadronats o membres de clubs esportius de la vila de Calp 

 

Trofeu al participant més jove i al més vell. 

 

Trofeu al equip millor classificat, (segons reglament CTM) 

 

L’entrega de trofeus es realitzarà quan estiguen en meta tots els participants que tinguen trofeu en la 

modalitat de cursa. 

 

La eixida i meta es situarà al Parc de la Creativitat, en la Ptda. Gargasindi 4-P (400m. Al nord del 

poliesportiu) 

 

Servei de dutxes al poliesportiu. 

 

Desqualificacions: no fer tot el recorregut tal i com està marcat, embrutar o tenir una actitud poc 

respectuosa amb l’itinerari i la muntanya. 

La participació a la prova representa la acceptació d’aquest reglament. 

 De conformitat amb el que s’ha establert a l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de Protecció de 

dades de caràcter personal, li informem que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La 

finalitat del tractament de les dades és l’organització i gestió de l’esmentat  event esportiu, sent 

necessari aportar aquestes dades per poder participar en en la prova. Aquestes dades personals seran 

comunicades a l’empresa encarregada del cronometratge i gestió d’inscripcions. 
 La inscripció  a esta prova esportiva suposa el consentiment del titular per al tractament de les 
seues dades personals, així com la comunicació i la publicació d’aquestes en els mitjans de 
comunicació. D’acord amb els interessos promocionals de la Mitja Marató Serra d’Oltà, els inscrits 
cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret de reproduir el nom i cognoms, la seua 
imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mitjà de comunicació (premsa escrita, internet, 
ràdio o televisió) 


