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REGLAMENT VIII MITJA MARATÓ DE 
 

MUNTANYA OCAIVE PEDREGUER 
 
 
 
 

El 9 de Febrer de 2020, amb eixida i arribada Plaça Major de 
Pedreguer, se celebrarà la VIII Mitja Marató de Muntanya Ocaive 
Pedreguer, una prova organitzada pel CA Cametes,  

 
 
 
 
 
EDAT PARTICIPACIÓ 
 
En la Mitja Marató només podran participar els major de 18 anys. En la Marxa (caminants) 
podran participar els menors d’edat, sempre que aporten autorització paterna/materna i 
vagen acompanyats d’un adult. 

 

TEMPS MÀXIM I RETIRADA 
 
S’estableix un temps màxim de 4 hores per tal de completar la prova. 
 
Tots els participants declaren tindre unes condicions físiques òptimes per a fer front a la 
distància i característiques de l’itinerari. 
 
A tot participant que no complisca aquestes condicions, a judici de l’Organització, se li podrà 
impedir participar o exigir la retirada. 
 
Els “Corredors Granera” o responsables de cada control tindran potestat per a retirar de la 

prova qualsevol corredor si el seu temps de cursa o el seu estat de salut així ho aconsellara. 
 
El participant que es retire per iniciativa pròpia durant el transcurs de la prova, deu 
comunicar‐ho al control més proper, fent entrega del xip de control i/o del seu dorsal a 
l’organització, per tal que es tinga constància de la seva situació. En tots els casos, l’arribada 
fins la zona de meta és sempre responsabilitat de cada participant, si es troba en les 
condicions físiques adequades per fer‐ho. 

 

RECORREGUT 

 
Els participants han de completar el recorregut seguint les indicacions i marcatge realitzat per 
la organització. Abandonar les sendes i zones marcades suposarà la desqualificació de la 
prova.
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ASSEGURANÇA 
 
Tots els participants estaran coberts per una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una 
d'accidents esportius. L’assegurança cobrirà els danys produïts com a conseqüència de la 
participació en la prova. No cobrirà les lesions o dolències prèvies, la imprudència, negligència, 
desobediència o incompliment de la llei i les ordres de l'equip metge. L'assegurança no cobrirà 
els danys produïts en els desplaçaments fins i des de la prova. 
 
 
 
 
 

ASSISTÈNCIA 
 
L’organització disposarà del servei d’ambulància i metge per a la prova. 
 
 
 
 
ARREPLEGADA DORSAL 
 
Tots els participants hauran de portar en tot moment en lloc ben visible, el dorsal facilitat per 
l’organització. 
 
Serà obligatori la presentació del DNI o document similar a l’hora d’arreplegar el dorsal. 
 
 

 

DESQUALIFICACIONS. 
 
Serà motiu de desqualificació: 
 

 No realitzar el recorregut per les zones marcades per l’organització 
 No completar la totalitat del recorregut. 
 Facilitar dades alterades en la inscripció. 
 Qualsevol actuació en contra de l’entorn 
 Llançar fem fora de les zones habilitades. 
 Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor. 
 No portar el dorsal visible durant tot el recorregut, entrar en meta sense ell, o 

participar amb un dorsal no facilitat per l’organització. 
 No atendre les ordres dels organitzadors o qualsevol desconsideració 

amb l’organització o participants de la cursa.
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MODIFICACIONS 
 
 
L’organització podrà determinar la suspensió de la prova si les condicions meteorològiques o 
altres causes de força major ho aconsellaren, i es compromet a fer públics els canvis. 
 
La prova no se suspendrà pel temps una vegada iniciada. L’organització es reserva el dret de 
suspendre‐la fins el moment de l’eixida. 
 
 
ACCEPTACIÓ 
 
Tot els participants de la VII Mitja Marató Ocaive, pel fet d’inscriure’s accepten les 
condicions establertes en el present reglament. 
 
En qualsevol punt no tractat en este reglament prevaldrà el criteri de l'organització. 


