Reglament i Declaració legal
Reglament Canillo trail Races 2021
Organització de la prova: 7Sports 2011, S.L. i SOLDEU ESQUÍ CLUB
Dades Generals
Nom: CANILLO TRAIL RACES 2021
Lloc: CANILLO, ANDORRA
Data: 28 I 29 D´AGOST de 2021
La Canillo Trail Races és una prova de Trail Running en la que es pot participar en una
prova un dia ( dissabte o diumenge) o en la prova per etapes ( 2 dies: dissabte+
diumenge)

Mesures COVID19 D´OBLIGAT COMPLIMENT
UBICACIÓ I Inscripcions
1. Sortida i arribada en un lloc ampli i descobert . La plaça davant del COMÚ de
Canillo.
2. Les inscripcions només podran ser on-line.
ÚS DE MASCARETA
3. L’ús de mascareta és obligatòria en tot moment en el recinte de la prova i en
els espais urbans . Cal dur-la fins els 200 primers metres després d´haver-se
donat la sortida.
4. La mascareta no caldrà dur-la posada durant el recorregut. El corredor/a haurà
de guardar-la en una butxaca i tornar-se-la a posar a l´arribada
SORTIDES
5. Les sortides seran esglaonades per calaixos de màxim 150 participants
DORSALS
6. Es poden recollir el divendres27 de 17.30h a 20h a la tarda per tal d´evitar
aglomeracions el dissabte. ( tot i que dissabte també hi haurà opció.veure
horaris web)

7. Pel participant en diumenge s´afavorirà la recollida el dissabte per tal d´evitar
aglomeracions diumenge al matí. ( tot i que el diumenge també hi haurà
opció.veure horaris web).
ARRIBADA
8. Tornarà a ser obligatòria la mascareta just creuar la línia d´arribada
9. A l’avituallament de l´arribada es donarà un sol cop avituallament .Hi haurà Gel
hidroalcohòl.lic abans d´accedir-hi.
Només es podrà accedir una vegada

Briefing i comunicacions
10. .S´enviarà on-line per evitar aglomeracions a la sortida. El dia de la sortida
només es farà si cal algun aclariment de darrera hora, si fos necessari.
11. Llistats i horaris de sortida i recollida de dorsals s´informarà on-line per evitar
aglomeracions el dia de la prova
12. Entrega de Premis els atletes que pugin al podi ho faran amb mascareta, i
rebran el premi separats per 2m , en estàtic i evitant el contacte com
abraçades ( mascareta i gel)
En el reglament hi figurarà el següent text Declaració Responsable pels
participants..
*Amb la realització de la inscripció, s´accepta automàticament el reglament de la prova que
inclou expressament tot aquest seguit de mesures.
Reglament
1. Dissabte puntuen per la COPA ANDORRA DE CURSES DE MUNTANYA
-Dissabte 28 AGOST: 42K / 21K / 10K

CURSA INFANTIL 5K “XUS”:

-Diumenge 29 AGOST : 25K / 15K
2. ES POT PARTICIPAR A LA CANILLO TRAIL RACES 2 ETAPES en 3 opcions
-CANILLO TRAIL RACES ULTRA:
Consta de 2 Etapes .
Dissabte la MARATÓ i diumenge La Trail de 25k
-CANILLO TRAIL RACES GRAN MARATÓ
Consta de 2 Etapes.
Dissabte la Mitja Marató de 21k i Diumenge la Trail de 25K

-CANILLO TRAIL RACES TRAIL
Consta de 2 Etapes.
Dissbte la Mitja Marató de 21k i Diumenge la Trail de 15k
3. PREMIS I CATEGORIES PROVES DE DISSABTE
-3 Primers classificats GENERAL MASCULÍ I FEMENÍ
-3 primers classificats a les categories COPA ANDORRA
4. PREMIS I CATEGORIES DE CANILLO TRAIL RACES ULTRA / GRAN
MARATÓ / TRAIL
3 PRIMERS GENERAL MASCULÍ I FEMENÍ I PREMI als 1r i 1a de categoria
40-49 ANYS
50-59 ANYS
1r/1a Andorrà/na
5. PREMIS I CATEGORIES PROVES DE DIUMENGE
3 Primers classificats GENERAL MASCULÍ I FEMENÍ
-Al 1r i 1a classificats a les categories
6. UBICACIÓ
Sortida i Arribada : Carrer Major davant del Comú de Canillo.
Límit de participants: El límit de participants és de 500 sumant els dos dies i les 5
distàncies. L’organització es reserva el dret de repartir fins a 50 inscripcions per a
invitacions, sorteigs i altres.Es considerarà l’edat del participant el mateix dia de la
prova.
7. ASSEGURANÇA
Per a participar en la CANILLO TRAIL RACES el/la participant haurà de tenir
obligatòriament l´assegurança de lesions que l´organització posa a la seva disposició
que es pot contractar directament en el formulari d´inscripcions. Podran quedar exents
els federats que ja tingun la corresponent assegurança contractada a la FAM.
També els cas de participants federats en un altre país y que la seva llicència
especifiqui que té extensió territorial d´abast internacional per aquest tipus de proves i
que conté expressament abast en el territori del País d’Andorra( lloc de la prova).

En aquests casos el corredor/a declara està informat que en cas de lesió o accident, la
seva llicència i assegurança personal es farà càrreg de les despeses derivades d´una
possible lesió u accident que necessiti d´atenció sanitària y de les despeses que
aquesta atenció y recuperació se’n desprenguin, eximint per tant a l´organització de
qualsevol responsabilitat al respecte.
Requisits dels participants
Per participar a la prova Canillo Trail Races, s’han de complir els següents requisits:
7. Edat mínima dels participants:
L’edat mínima per participar a la prova Marató és de 18 anys
L’edat mínima per participar a la prova Mitja Marató és de 18 anys.
L’edat mínima per participar a la prova de 10k és de 12 anys
L’edat mínima per participar diumenge a la 25k és de 18 anys
L’edat mínima per participar diumenga la 15k és de 14anys
*(tots i totes les menors han de dur autorització obligatòria dels pares/mares /tutors
degudament signada)
8.Conèixer i acceptar les condicions del reglament.
9.El participant declara que participa de forma voluntària, sota la seva responsabilitat i
complint les condicions físiques i de salut necessàries per participar en aquesta prova.
10. Inscripcions
Les inscripcions es faran a través de la pàgina www.canillotrail.com
El procés d´inscripció serà on-line
La inscripció dels participants inclou:
-

Dret a participar CANILLO TRAIL RACES 2021
Bossa del corredor al finalitzar la prova
Avituallament durant i després de la prova
Tots els serveis addicionals que dóna l’organització

11. DEVOLUCIONS
En cas de suspensió o canvi de data. En cas que les circumstàncies derivades de la
COVID-19 Obliguin a suspendre la prova, l´organització indicarà una nova data per la

celebració. En cas que aquesta nova data no vagi bé al corredor/a podrà escollir entre
2 opcions:
A)passar la seva inscripció al 2022
B)Podrà demanar el retorn de la inscripció.

12.L’import de la inscripció NO és reemborsable en cas de cancel·lació per part del
participant. L’organització es reserva el dret de modificar les franges horàries i/o el
recorregut inicial en cas que esdevinguin condicions adverses per la prova. En aquest
cas l’import de la inscripció no serà retornat.
13.En cas que el participant no pugui participar per lesió , pot demanar la devolució
aportant justificant mèdic fins a 7 dies abans de la prova, i pot demanar el 80% import
total de la inscripció. També pot optar pel canvi de nom del dorsal i la cessió del seu
dorsal a un altre corredor i així recuperar la seva inscripció al 100%sempre que ho faci
fins a 7 dies abans de la celebració de la prova. Aquesta gestió la de demanar la
persona interessada enviant e-mail a l´organització , la qual indicarà com fer el
procediment. Aquesta gestió tindrà un cos suplementari de 4€ pel nou corredor inscrit.
14.El reglament que haurà de complir tothom que participi a la cursa és l’establert per
la FAM en aquests tipus de proves (FEDERACIÓ ANDORRANA DE MUNTANYISME).
15. La classificació de les curses per etapes serà la suma dels temps dels dos dies per
part d´una corredora/or
16. El termini d’inscripcions es tancarà un cop arribat al número de corredors màxim, o
uns dies abans de la prova, segons s’indiqui a la web i xarxes socials de la prova
durant la última setmana de la prova.
17. Els temps màxims per finalitzar les distàncies de la canillo trail races 2021
son:
DISTÀNCIES DISSABTE 28
-

Distància Short 10k dissbte: 2h30
Distància Trail: 4h30
Distància Marathon: 09h

DISTÈNCIES DIUMENGE 29
-

Distància 25k diumenge 5h
Distància 15k diumenge 3h15

18. S´estableixen 2 Punts de Tall a la Marató
Punt 1.-Marató punt de tall 1. Avituallament de Ransol km17.5 límit 4h
Punt2.- Marató punt de tall2 avituallamet Vall d´Incles km 27.8 límit 6h30

En cas de no complir aquest temps intermig en qualsevol dels punts, se li retirarà el
dorsal al participant i quedarà fora de carrera.
En el cas de no arribar abans del temps límit a un punt de tall, si el participant està
insrit en 2 etapes, diumenge podrà pendre la sortida amb la penalització horària que
determini l´organització.

19. És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per fer
aquesta cursa.
20. L’organització depenent de les previsions meteorològiques, donarà un llistat de
material obligatori que haurà de portar cada participant per realitzar la cursa.
Depenent de les previsions, aquest llistat es pot modificar fins a darrer
moment.
21. Tots els corredors han de saber que estan en perfectes condicions físiques per
poder afrontar una prova com aquesta.
22. Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al
control més proper del lloc on es produeixi la retirada i entregar el xip si no es
propi.
23. L’organització es reserva el dret a exigir a qualsevol corredor abandonar la
prova, si així ho considerés. Comportament incívic cap a d’altres participants,
falta de respecte davant de qualsevol situació produïda o la falta de condició
física per continuar la prova són algunes de les causes justificades per a
l’expulsió d’un participant de la prova.
24. L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color viu. S’haurà de
tenir especial atenció en els trams urbans i de pista forestal al estar oberts al
trànsit i caldrà seguir les normes del codi de circulació, serà necessària doncs
una especial atenció per part del corredor/ra en aquests trams, ja que NO
tenim preferència sobre els vehicles.

25. Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn
natural on es desenvolupa la cursa podrà ser desqualificat per l’organització.
26. S’haurà de portar el dorsal en un lloc ben visible, amb el risc per qui no ho faci,
de quedar fora de la classificació.
27. La recollida del dorsal es realitza prèvia presentació del corresponent DNI o un
altre document personal acreditatiu de l´identitat. En cas de voler recollir el
dorsal d’un altre participant, és imprescindible portar una autorització
degudament signada.

28. És obligació de tots els corredors/es atendre i/o socórrer qualsevol altre
participant que hagi estigui ferit , hagi patit lesió i donar-li l´ajuda necessària,
posar els mitjant per avisar l´organització de la incidència.
29. Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al
control més proper del lloc on es produeixi la retirada i entregar el xip si no es
propi.
30. L’organització es reserva el dret de modificar les franges horàries de tall horari
i/o el recorregut inicial en cas que esdevinguin condicions adverses per la
prova. En aquest cas l’imort de la inscripció no serà retornat. .
31. RESPECTE AL MEDI

32. Cal mantenir una actitud respectuosa amb el medi en tot moment . Hem de ser
especialment curosos per evitar qualsevol abocament de deixalles o qualsevol
altre molèstia o dany que es pugui o casioanar a l´entorn natural. Aquest
incompliment, serà considerat falta greu i el participant serà automàticament
desqualificat.
33. Els corredors/es no es desviaran de l´itinerari marcat amb cintes per no
malmetre l´entorn. Aquest incompliment, serà considerat falta greu i el
participant serà automàticament desqualificat.
34. Respectar els filats i portes que serveixen a les propietats per delimitar i guarir
el seu vestiar.
35. Les reclamacions es faran segons el Reglament de la FAM.

36. L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors
per tercers.
37. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.
38. S´han de complir totes les mesurs COVID expressades més amunt.
39.
40. En cas que no es pugui recolllir el premi el mateix dia quedarà gaurdat durant
21 dies a Canillo. En cap cas s´enviaràn a dominici.
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT
Com a participant de la CANILLO TRAIL RACES declaro que:
1. Tinc coneixement i accepto íntegrament totes les condicions sobre el reglament
d’aquesta prova.
2. Que em trobo en condicions físiques adequades i suficienment entrenat per a
participar voluntàriament en aquesta prova.
3. Que no pateixo malaltia, discapacitat física o lesió que pugui agreujar-se i/o
perjudicar greument la meva salut pel fet de participar en aquesta prova.
4. En el cas de patir qualsevol tipus de lesió, discapacitat física o qualsevol altre tipus
de circumstància que pogués agreujar-se i/o perjudicar la meva salut durant la
prova, ho posaré en coneixement de l’Organització de l’esdeveniment, acceptant
les decisions que s’adoptin al respecte pels responsables de la prova.
5. Assumeixo els perills i riscos derivats de la meva participació en aquesta activitat
esportiva, tals com: les condicions climàtiques (vent, temperatura externa, pluja)
així com qualsevol tipus de col·lisió amb objectes, persones i/o animals que es
produeixin durant l’activitat.
6.

Accepto les decisions preses per qualsevol responsable de la cursa, equip
mèdic, director tècnic i staff tècnic de l’Organització CANILLO TRAIL RACES
2021, que puguin afectar a la meva capacitat per a completar amb seguretat i
sense cap risc la finalització de la prova.

7. Un cop la inscripció sigui acceptada, la quota d’inscripció no es reemborsarà
excepte en els casos que preveu el reglament.
8. La forma de pagament es farà mitjançant targetes de crèdit.

9. Autoritzo a l’organització de la prova ( i renuncio als meus drets d´imatge )a
utilitzar qualsevol fotografia, filmació, gravació o qualsevol altra mena d’arxiu de la
meva participació en aquest esdeveniment, sense dret a contraprestació
econòmica.

