Apartat REGLAME T TRAIL (Info Pràctica)
Punt 1. Organització
La Trail Portlligat és una cursa-trail de muntanya de 12'5 Km. i 550 m. de desnivell positiu,
organitzada per Agronimbus i l'Ajuntament de Cadaqués, i que tindrà lloc el diumenge 31 de Març de
2019.
Punt 2: Inscripcions
Obertura: 01/09/2018
Tancament: 28/03/2019 a les 00:00 h.
Límit participants: 500 places
Pagament: només es podrà realitzar mitjançant targeta bancària a través de la pàgina web. No
s'acceptaran altres tipus de pagament.
Devolució inscripció: un cop acceptada la inscripció, no se'n retornarà l'import, a excepció de casos
greus per malaltia o lesió. Els canvis s'hauran de notificar per e-mail a
info@cadaquestrailexperience.com.
Edat mínima per participar: 14 anys
Punt 3: Llicències
Els participants hauran d'estar en possessió de la llicència FEEC, FEDME o altres federacions
adscrites a la UIAA i amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició. En cas contrari, és
obligatori contractar l'assegurança de la organització.
Punt 4: Categories
- Cadet: entre 14 i 16 anys
- Junior: entre 16 i 18 anys
- Sub 23: entre 18 i 23 anys
- Sènior: entre 24 i 39 anys
- Veterà: entre 40 i 49 anys
- Màster: més de 50 anys
- Absoluta: totes les anteriors.
Es comptarà l'edat del participant a 31 de desembre de 2019.
Punt 5: Premis
Premis (trofeus) als tres primers classificats de cada categoria, i al primer/a cadaquesenc, al primer/a
alt empordanès i al primer/a gironí/a.
Punt 6: Material obligatori
No hi ha material obligatori, tot i que l'organització es reserva el dret a modificar aquest punt per
causes meteorològiques o de seguretat.
Punt 7: Desqualificacions
Serà motiu de desqualificació:
- No portar el dorsal en lloc visible a la part davantera
- Retallar o fer drecera en la totalitat del recorregut
- Llençar deixalles
- Rebre ajuda externa fora dels avituallaments
- No portar el material obligatori, si l'organització així ho requereix.
- Córrer amb animals de companyia

Punt 8: Marcatge
El recorregut estarà senyalitzat amb cintes, cartells i guix (trams asfaltats).
Punt 9: Avituallaments
Trobareu tres punts d'avituallament sòlids i líquids durant el transcurs de la prova.
Punt 10: Recollida dorsals
Es podran recollir dorsals d'altres corredors/es tant dissabte com diumenge, però sempre amb el DNI,
passaport o carnet de conduir i la llicència federativa en vigor.
Tots els participants hauran de presentar la llicència federativa i el DNI en el moment de la recollida
del dorsal.
Punt 11: Drets d'imatge
Tot participant autoritza a l'organització i els seus patrocinadors /col·laboradors a utilitzar lliurement
les fotografies o vídeos realitzats pel fotògraf oficial de cursa, premsa i organització sense rebre cap
compensació econòmica.
Punt 12: Responsabilitat
Declaro conèixer el reglament de la prova, tenir una bona preparació física per al desenvolupament de
la prova, i eximeixo a l'organització de qualsevol accident propi o a tercers, abans, durant o després de
la competició.
Punt 13: Medi Ambient
La cursa transcorre pel Parc Natural de Cap de Creus i per paratges d'alt valor paisatgístic i cultural,
tinguem cura entre tots de no malmetre'l i respectar l'entorn.

