
 

 

 

 

 

 

REGLAMENT III CURSA PER MUNTANYA TRES TOSSALS 2017 
 
La Marató se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2017. L’eixida i l’arribada tindrà lloc a la 

Plaça Nova. L’eixida serà a les 09:00 h. Els participants hauran de recollir els dorsals com a mínim 

una hora abans del moment de l’eixida, tindran un temps màxim de 5 hores per fer la prova i hauran 

de passar per cadascun dels controls establerts per l’organització. 

 
1. REGLAMENT 
 
1. El REGLAMENT d'aquesta competició es basa en el reglament oficial de curses per muntanya de 

la FEMECV. Tot allò no contemplat en els punts següents pot regir-se per aquest reglament. 

La distància aproximada és de 21 Km 
 
1.1. Per completar l'itinerari hi ha un temps màxim de 5 hores. A més, s'estableixen els controls de 

pas. Tot aquell que hi arribe en un temps superior serà desqualificat. 

 
1.2. Hi haurà 4 avituallaments, més un avituallament final a l'arribada.  L'itinerari estarà senyalitzat 

amb cinta. 

 
1.3. És una prova a peu per muntanya de dificultat alta, transcorre per zones tècniques, sendes, 

pistes, camins de terra i en menor mesura camins asfaltats. 

 
Com que és una prova  de  llarga  distància i amb desnivells importants, és imprescindible  una bona 

preparació  física i psíquica i una gran capacitat d'autonomia  personal per  finalitzar  el recorregut. 

L'organització adverteix que un esforç tan gran com aquest pot provocar riscos greus per a la salut. 

 
1.4. El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, si bé l'organització es reserva el 

dret de suspendre o modificar el recorregut si ho considera oportú. 

 
1.5 No s’hi permet la participació a menors d'edat. 
 
1.6. Si un participant abandona la prova durant el seu transcurs, haurà d'avisar el control més 

proper o els components que fan de granera.  

 
1.7. Serà motiu de penalització o de desqualificació: 
 

1.  No passar per tots els controls. 

2. Rebre ajuda externa fora dels punts d'avituallament. 

3. No realitzar la totalitat del recorregut a peu pel lloc marcat per l'organització. 

4. Embrutar o degradar l'itinerari. 

S. No portar el dorsal en la part davantera de la samarreta o modificar-lo. 

6. No prestar auxili a qualsevol participant que ho necessite. 

7.  No arribar als controls de pas dins del temps màxim previst per l'organització. 

8. Altres casos previstos en el reglament de competició de la FEMECV. 

 

1.8. L'organització limita a 400 el nombre de participants per motius de seguretat. 

 



2. INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 

 
2.1. Tot i que la prova està limitada  a 400 participants, un cop esgotades les 400 inscripcions 

disponibles, es confeccionarà una llista d'espera per cobrir possibles baixes. 

 

2.2. S'estableixen els períodes de pagament següents: 

 

 federats FEDME no federats 

Fins al 30 de setembre 15 € 15 + 5 € de segur 

De l’1 d’octubre al 29 d’octubre: 20 € 20 + 5 € de segur 

 
 

2.3. La inscripció dóna dret a: 

 

1. Fer ús de tots els avituallaments de la cursa. 

2. Una bossa del corredor amb samarreta tècnica i d’altres possibles regals. 

3. Assistència sanitària durant el transcurs  i en finalitzar la prova. 

4. El transport fins a l’arribada dels participants que abandonen. 

 

3. CATEGORIES. 

 

3.1 DESCRIPCIÓ 

 

Els participants masculins i femenins, es divideixen en les següents categories: 

 

A. Categoria ABSOLUTA “Sènior” (tots/es els/les participants des dels 18 anys endavant, complits 

l'any de referència) 

B. Subcategoria PROMESA (tots/es els/les participants  des dels 18 fins als 23 anys, complits l'any de 

referència) 

C. Subcategoria VETERANA (tots/es els/les participants  des dels 40 fins als 49 anys, complerts l'any 

de referència) 

D. Subcategoria MÀSTER (tots/es els/les participants  a partir de 50 anys, complerts l'any de 

referència) 

E. Subcategoria LOCALS (tots/es els/les participants que siguen socis del GEG) 

 

3.2 TROFEUS 

 

Es declararà campió i campiona absoluts de la competició el primer classificat masculí i femení de la 

categoria absoluta. Es nomenaran subcampions i tercers/es classificats els esportistes que hagen 

aconseguit el lloc 2n i 3r d'aquesta categoria. 

 

S’entregaran, a més, premis als 3 primers classificats masculins i femenins de cada subcategoria. 

 
4. DORSALS 

 

Dissabte 25 de novembre:  de 17,00 h a 20,00 h 

  A l’edifici polivalent (al costat de les escoles). 

Diumenge 26 de novembre: des de les 6,30 h fins 15 min. abans de la prova 

  A l’eixida (a la plaça Nova) 

 



 

5. XERRADA INFORMATIVA 

 

Dissabte 25 de novembre:  de 19,00 h a 20,00 h 

  A l’edifici polivalent (al costat de les escoles). 

 

 
6. PROTECCIÓ DE DADES 

 

Els participants donen el seu consentiment perquè l'organització de la prova tracte automàticament i 

amb finalitat únicament esportiva o promocional les seves dades de caràcter personal. 

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1995 de Protecció de Dades de caràcter personal, el 

participant pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament 

d'un correu electrònic a l'adreça 

gatageg@hotmail.com 

Així mateix, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret de reproduir el nom, 
cognoms, categoria i resultat obtingut. 

 

 
8. DRETS D'IMATGE. 

 

D'acord amb els interessos promocionals  de la "Marató  Muntanya Marina Alta" (reproducció de 

fotografies i vídeos de la prova, publicació de les llistes de classificació, etc.), mitjançant  qualsevol 

dispositiu o mitjà (internet, publicitat, premsa, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen a 

l'organització els drets de reproducció sobre el nom, els cognoms, la classificació i la imatge. 

 
Tots els participants hauran d’acceptar íntegrament aquest reglament. 
 


