
REGLAMENT IV SPRINT-TRAIL SENYERA 

1.- REGLAMENT PROVA ESPORTIVA 

- 1.1.- L'Ajuntament de Senyera organitza “lV Sprint-Trail Senyera" i la “Marxa 
No Competitiva” que es celebrara el dia 10 d’octubre de 2021 en l'àmbit 
geogràfic de la serra de la Font Amarga / Salines, amb un recorregut circular i 
amb eixida i arribada en la Pl. Major en la localitat de Senyera. 

- 1.2.-  L’Sprint-Trail Senyera constarà de dues proves per muntanya de 13 
km i 500m/+ per al Sprint-Trail i la marxa no competitiva, i s'instal·laran 3 
punts d'avituallament (instal·larà 4,8 i meta). 

- 1.3.- Aquells corredors que concloguen el recorregut complet dins del temps 
establit (4 hores) per l'organització en qualsevol de les proves obtindran la 
borsa del corredor amb samarreta commemorativa i tots els obsequis que 
l'organització puga aconseguir. 
Es recollirà el seu temps d'arribada en la classificació general i per 
categories, podent optar als trofeus segons el que s'estableix en l'apartat 4 
d'aquest Reglament. 
El termini d'apel·lacions a la classificació final de la prova s'obrirà en el 
moment de publicar les classificacions i es tancarà passats 10 dies del final 
de la prova. 
S'estableixen els següents preus d'inscripció 

 - Fins al 8 d’octubre: 12,00€ 

- 1.4.- Per a poder participar cal ser major de 16 anys en l’Sprint-Trail i de 8 
anys en la Marxa Senderista havent de presentar de manera obligatòria els 
menors autorització paterna degudament emplenada i signada pels seus 
representants legals. Aquesta autorització podrà descarregar-la en realitzar la 
inscripció. 

2.- RECORREGUT 

- 2.1.- L'itinerari recorre terreny de muntanya, per camins i sendes de Font 
Amarga - Les Salines, cada participant ha de ser plenament conscient de la 
longitud i dificultat de la prova, baix possibles condicions climatològiques de 
calor, humitat, etc... Per tant, ha de preveure que la seua indumentària, 
calçat, així com les condicions físiques necessàries, siguen les més 
apropiades per a realitzar les diferents proves. 
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- 2.2.- El recorregut estarà marcat per l'Organització amb cinta plàstica de 
color viu, banderoles i altres elements de senyalització situats a intervals 
regulars depenent de la tipologia del terreny i dels camins, sent 
responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la. 
- 2.3.-  Els trams del recorregut que discórreguen per carreteres, camins o 
senderes no estaran tallats al trànsit rodat, havent d'atindre's els participants 
a les normes generals de Trànsit o a les indicacions de l'Organització. Serà 
obligatori creuar els camins o senderes pels llocs habilitats per a l'ocasió i 
degudament senyalitzats. 

- 2.4.- Serà obligatori seguir l'itinerari marcat, així com passar pels controls 
establits. 
L'Organització establirà quants controls sorpresa estime oportuns al llarg del 
recorregut. El corredor que no efectue el pas pels mateixos serà 
desqualificat.  

- 2.5: S'estableixen els següents temps màxims de pas. Aquells corredors 
que els sobrepassen hauran d'entregar el seu dorsal en el control més 
pròxim, retirar-se de la prova i seguir les instruccions dels responsables del 
control per a arribar a meta. 

• Sprint-Trail: Eixida a les 8.30 h. Temps total: 3,30 Hores. 

 Km 4, (primer avituallament). Hora de tancament 9:30 h 
 Km 8 (segon avituallament). Hora tancament 11:00 h  
 Km 13, (tercer avituallament). Hora tancament 12:30 h 

• Marxa Senderista: Eixida a les 8.30 h. Temps total: 4:00 h 

 Km 4, (primer avituallament). Hora de tancament 10.00 h 
 Km 8, (segon avituallament). Hora tancament 11.30 h 
 Km 13, (Meta). Hora tancament 13.00 h 

- 2.6.- L'organització podrà realitzar les modificacions que considere 
necessàries en el recorregut o fins i tot la suspensió de la prova, si les 
condicions meteorològiques així ho aconsellaren o per altres causes de força 
major. En aquest cas els drets d'inscripció no seran retornats. 

- 2.7.- Si la prova s'haguera d'interrompre i suspendre en un punt del 
recorregut la classificació es determinarà segons l'ordre i temps d'arribada en 
el punt d'interrupció o en defecte d'això, en l'últim control realitzat. 
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3.- SEMI-SUFICIÈNCIA 

- 3.1.- Encara que l'organització disposarà dels punts d'avituallament 
especificats en el punt anterior cada corredor haurà de preveure i portar la 
quantitat d'aliments, begudes, sals i complements que estime necessari per a 
poder completar el recorregut. 

- 3.2.- En els avituallaments 1r i 2n del recorregut 13K l'organització 
disposarà sols de líquids (aigua, isotònics i fruites) En l'avituallament de Meta 
l'organització disposarà de líquids, sòlids i fruites. En tots els avituallaments 
es disposarà d'una quantitat estimada com a raonable que els corredors 
hauran de consumir en el mateix punt de l'avituallament. 

- 3.3.- Solament estarà permès rebre ajuda externa en els llocs 
d'avituallament en les zones específicament reservades i indicades per a 
això (excepte cas d'accident o emergència) sent penalitzat el participant que 
la reba fóra dels llocs establits. 
S'entén per ajuda externa l'avituallament, també l'acompanyament per part 
de persones que no participen en la prova. 
L'organització delimitarà els avituallaments amb un inici i final avituallament i 
disposarà de contenidors perquè el corredor puga rebutjar els residus 
generats en l'avituallament, el corredor està obligat a rebutjar el residu dins 
dels contenidors habilitats a tal fi, queda totalment prohibit sobrepassar el 
final avituallament amb algun residisc o envàs. 

- 3.4.- És obligació de cada participant portar els seus desaprofitaments fins 
a l'arribada o llocs assenyalats per l'Organització. El corredor que no els 
deposite o els tire en una zona no preparada, serà desqualificat. 

- 3.5.- Cada participant haurà de portar el següent material recomanable: 
Sabatilles de trail- running amb bon agarre, sola amb dibuix i part superior 
amb elements de fixació que mantinguen la sabatilla bé subjecta al peu i que 
el protegisca enterament fins davall del turmell. 
Roba esportiva de qualitat i concorde als requeriments de la prova a realitzar. 

- 3.6: L'Organització podrà sol·licitar un altre material obligatori si les 
condicions meteorològiques així ho aconsellaren, aquesta circumstància de 
ser necessària es comunicarà amb antelació a l'eixida. 

- 3.7.- S’autoritza la utilització de bastons, però hauran de ser transportats 
des de l'inici fins al final de la prova per cada participant que decidisca el seu 
ús; no estant permès l'abandó o lliurament dels mateixos en cap lloc del 
recorregut. Serà penalitzat el corredor que l'incomplisca. Un bastó trencat es 
podrà deixar en els punts d'avituallament. 
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4.- CATEGORIES (Masculina i Femenina) 

- SÈNIOR MASCULÍ: 16-39 anys. 
- SÈNIOR FEMENÍ: 16-39 anys. 
- VETERÀ MASCULÍ: 40-49 anys. 
- VETERÀ FEMENÍ: 40-49 anys. 
- MÀSTER MASCULÍ: 50 anys o més 
- MÀSTER FEMENÍ: 50 anys o més 
- LOCALS MASCULÍ I FEMENÍ 
- MASCULINA a partir de 8 anys (marxa Senderista) 
- FEMENINA a partir de 8 anys (marxa Senderista) 

5.- TROFEUS 

Obtindran trofeu els tres primers classificats de cada categoria, També 
s'entregaran trofeus als tres primers corredors locals de la prova SPRINT-
TRAIL (Es considera com a locals els nascuts o empadronats a Senyera el 
dia de la prova). 
Detall per a tots els finishers en la bossa del corredor. 
Sorteig de regals entre tots els participants. 

6.- DESQUALIFICACIÓ I PENALITZACIÓ 

- 6.1.-  Faltes Lleus: De 3 minuts a 1 hora de penalització 
- No portar el Dorsal en un lloc visible, modificar la forma o composició del 

Dorsal. 

- 6.2.-  Faltes greus: De 15 minuts a 2 hores de penalització. 

- Anticipar-se al senyal d'eixida. 
- No portar alguna de les peces del material obligatori, en el cas que siga 

obligatori portar-lo. 
- Retallar o atallar el recorregut eixint-se de l'itinerari marcat. 
- Rebre assistència externa fóra de les àrees d'avituallament. 
- No passar pels Controls de Pas (2 a 3 hores de penalització per cada 

Control de Pas). 
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- 6.3.-  Faltes molt greus: Es penalitzaran amb la desqualificació del 
participant 

- Llançar objectes o desaprofitaments fora dels punts assignats. 
- Llançar objectes o desaprofitaments fora dels punts assignats. 
- Utilitzar qualsevol mitjà de transport durant tot o part del recorregut. 
- No respectar les normes esportives de companyonia. 
- No respectar la naturalesa. 
- Qualsevol desconsideració als membres de l'organització, participants o 

voluntaris de la prova. 

- 6.4.-  Motius de desqualificació: 

- Finalitzar la prova fora de l'hora de tancament fixada per l'organització. 
- Passar pels Controls de Pas més tard de l'horari de tancament de Control. 
- No ajudar o auxiliar a un corredor accidentat. 
- Alterar la senyalització del recorregut. 
- Perdre el Dorsal o el xip de cronometratge. 

7.- DRETS D’IMATGE 
L'organització del IV Sprint-Trail Senyer as reserva els drets exclusius de les 
imatges, de prendre i recopilar fotografies, vídeo i informació de les carreres 
en les quals els participants estiguen implicats, així com utilitzar aquest 
material per a anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit 
periodístic, publicitari o de promoció de l'esdeveniment. 
Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de tindre el consentiment de 
l'organització. 

8.- PROTECCIÓ DE DADES 

En inscriure's els participants donen el seu consentiment perquè 
l'organització de la prova tracte automàticament i amb finalitat únicament 
esportiva, promocional o comercial les seues dades de caràcter personal. 
Conforme amb el que es disposa en 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  
Així mateix, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret 
de reproduir el nom, cognoms, categoria i resultat obtingut. 
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9.- MODIFICACIONS 

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment 
per part de l'Organització. 
El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb 
aquest reglament, declara estar en estat de forma i salut adequat per a la 
realització de la prova, no tindre limitacions físiques o malalties que li 
impedisquen la participació en la prova i eximeix a l'organització de 
responsabilitats en qualsevol mal que puga produir-se en participar en la 
prova. 
Per a tot el no contemplat en aquest reglament aquesta prova es basarà en 
el que es disposa en el Reglament de Carreres per Muntanya de la 
Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana. 
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