Reglament:
El II Trail Nocturn Lluna d’Oltà tindrà lloc el proper 15 de juny de 2019.
Està organitzat 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: caminants (marxa) i corredors (trail)
El recorregut de la marxa és de 10 km i 300m de desnivell positiu, el temps màxim per
fer- la és de 4 hores i l’eixida serà a les 21:10 hores.
El recorregut de la cursa és de 14.5 km i 459 m. de desnivell positiu, el temps màxim
per a realitzar-la és de 4h. i l’eixida serà a les 21:00 hores.
La participació en modalitat del trail, està oberta per a esportistes majors de 18 anys,
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.
Els inscrits hauran de presentar el DNI.
Es preu de l’inscripcció és de 15€, si es el cas, es podrà fer la devolució del 80% de
l'import de l'incripció fins el 1 de juny, comunicant-ho.
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.
Es obligatori portar iluminació suficient (tipo frontal) per a fer el recorregut en
condicions de oscuritat total
L’itinerari estarà marcat amb cinta abalisadora, fletxes d’indicació i quilometratge
Està totalment prohibit abandonar l’itinerari senyalitzat o fer- ne un altre d'alternatiu, sense
l’aprovació de l’organització.
Hi hauran 2 avituallaments de liquid per a el Trail i 1 per la la marxa
El mal temps 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.
És responsabilitat dels participants portar l’equip adequat i estar convenientment
preparats físicament per a la prova.
Les categories per a la modalitat trail son les següents:
Absoluta masculina/femenina
tots
Locals masculina/ femenina, persones que estiguen empadronats o membres de clubs
esportius de la vila de Calp
L’entrega de trofeus es realitzarà a les 23:00 h
Servei de dutxes al poliesportiu., hi hauran dutxes en la plaja per a refrescarse (no es pot
utilitzar en esta zona sabons ni xampús, per a evitar deixar residus a l’arena)
Servei ambulància.
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.

