REGLAMENT – TASTET DE MATXOS® 2018
El Centre Excursionista de Torelló conjuntament amb l’Ajuntament de Torelló organitzen la cursa
“Tastet de Matxos®” que tindrà lloc el 15 d’abril de 2018.

Article 1. Ètica i respecte per la natura
El ”Tastet de Matxos®” vol fomentar una cursa on, gaudir de la natura, signifiqui deixar-hi el mínim
rastre possible en l’entorn de l’ecosistema que trepitgem. És bàsic seguir escrupolosament les normes
elementals de no deixar cap mena de residu –inclosos els envasos de gels i les barretes energètiques-,
seguir el recorregut suficientment senyalitzat, sense recórrer a crear noves dreceres –per evitar nous
impactes dins d’aquest medi- i respectar el silenci de l’entorn.

També es considera primordial que cada participant sigui solidari i respectuós amb la resta de
corredors, amb els voluntaris de la organització, amb els patrocinadors i amb el públic en general: Tots

som Matxos i Tots junts fem Matxos.

Article 2. Coneixement i acceptació del reglament
Cada participant declara que estar preparat i que reuneix les condicions físiques adequades per a
realitzar l’itinerari escollit voluntàriament durant el transcurs de la prova i és l’únic responsable del
seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que puguin derivar-se de la seva participació en la
cursa. El participant eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat que es pugui produir durant la
prova, si es donés el cas d’accident o lesió.

El fet d’omplir el formulari d’inscripió i/o de participar-hi en qualsevol de les distàncies presentades
implica el coneixement i l’acceptació d’aquest reglament.

Article 3. Dades tècniques
La sortida i l'arribada es situen a a la Plaça de la Sardana de la preciosa vila de Torelló (550 m.); l’hora
de sortida és a les 8:30h. El recorregut ens porta per alguns dels llocs més emblemàtics de la zona:
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Borgonyà, Bellmunt (1.248 m.), camí dels Cristians Vells i el Castell dels Torelló (781 m.) abans de
retornar a Torelló.
El temps màxim per completar la prova és de 7 hores. És considerà que el temps és homologat sempre
que s'hagi marcat el xip personal a tots els controls d'avituallament i els controls de pas sorpresa.
Recorregut:
-

Tastet de Matxos (23 km. i 2.800 metres de desnivell acumulat)

Article 4. Inscripcions i devolucions
4.1. Inscripcions
El Tastet de Matxos® 2018 disposa de 400 places obertes per estricte ordre de pagament.
L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació
s’anunciarà a través de les xarxes socials i de la web oficial de la prova.
Les inscripcions s’obren el dia 27 de novembre de 2017 a les 21:00 pels socis del Club Excursionita de
Torelló, Club Atlètic Torelló i Centre Excursionista Serragrenyada. A partir del 28 de novembre a les
21:00 s’obriran a tothom.
La inscripció està oberta a qualsevol persona amb 18 anys complerts el dia 15 d’abril de 2018.
El preu de l’inscripció és de 25€ pels federats i 30€ pels no federats.
Si un participant no disposa de targeta federativa oficial de muntanya (FEEC, FEDME o federatives
adscrites a la UIAA, en vigor i amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició), està obligat a
sol·licitar una assegurança, la vigència de la qual es limitarà al dia de la prova i la tramitarà la mateixa
organització, amb un cost extra pel participant de 5€.

La inscripció inclou:
-

Dorsal: personal i intransferible.

-

Obsequi commemoratiu exclusiu per a tots els corredors “Tastet de Matxos® 2018” .

-

Detall dels patrocinadors i col·laboradors per a tots els corredors.

-

Sistema de cronometratge Matxo-Clock.
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-

Avituallaments líquids i sòlids durant la carrera.

-

Avituallament d’arribada.

-

Serveis mèdics.

-

Servei de dutxes a l’arribada.

-

Servei de massatges a l’arribada.

-

Servei de zona d’acampada.

4.2. Anul·lació de l’inscripció
La inscripció és personal, intransferible i els canvis de dorsal no estan permesos.

Fins el dia 28 de febrer serà possible donar-se de baixa amb la devolució de l’import total de la
inscripció menys 10€ per despeses de gestió. A partir de l’1 de març, ja no es realitzarà cap devolució.
Per donar-se de baixa s’ha d’enviar un email a inscripcions@matxos.cat sol·licitant el tràmit. La
devolució es farà efectiva com a màxim l’últim dia de mes que s’ha registrat la baixa.

Article 5. Dorsal i bossa del corredor
5.1. Recollida del dorsal i bossa del corredor
La recollida del dorsal i de la bossa del corredor es realitzarà exclusivament en les dates i horaris
publicats a la web de la prova.

Cada dorsal es lliurarà (juntament amb la bossa del corredor) a la persona inscrita. Per tal de
verificar-ho serà imprescindible presentar:
•

DNI, Passaport o NIE

•

Targeta federativa (en cas d’estar federat).

•

Comprovant de l’inscripció
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En cas que el/la titular del dorsal no pugui recollir-lo personalment, podrà designar a una persona que
ho faci per ell, i que s’haurà de presentar a la recollida de dorsals amb la següent documentació:
•

Original o fotocòpia del DNI, passaport o NIE del propietari del dorsal.

•

Original o fotocòpia de la targeta federativa (en cas d’estar federat).

•

DNI, passaport o NIE original de la persona que recull el dorsal.

•

Comprovant de l’inscripció del propietari del dorsal.

5.2. Informació sobre el dorsal
El dorsal ha d’estar situat a la part del davant del corredor i ha de ser sempre visible al llarg de la
cursa (enganxat al pit, a la panxa o a la cama…).
Aquest fet ha de facilitar tant al corredor com a l’Organització la següent informació:
•

Número de dorsal: A cada participant se li assignarà un número de dorsal que serà escollit de

forma aleatòria en tots els casos.
•

Nom de participant: A cada dorsal hi podrà haver el nom del participant (s’escull en el

formulari d’inscripció).
•

Perfil: De tota la prova.

• Número de l’organització: contactar durant el transcurs de la prova en cas d’emergència.
Article 6. Material obligatori
Per defecte i per motius de seguretat, tots els corredors sense excepció hauran d'assegurar-se de
disposar com a mínim del material marcat com a obligatori. A la web podeu trobar un apartat dedicat
al material obligatori.

L’organització pot realitzar control de material al 100% dels corredors o aleatòriament abans, durant
o al final de la cursa. No portar-lo implica la desqualificació immediata de la cursa.
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Article 7. Punts de control i avituallaments

•

Cada participant haurà de:
o Seguir tot el recorregut marcat, no saltar-se cap senyal i
o Passar el xip Matxo-Clock pels lectors a cada control de l’itinerari escollit.

•

A cada punt d’avituallament, hi haurà una hora de tancament determinada, i és requisit
indispensable per a poder seguir en la prova, passar-hi abans de l’hora de tancament
establerta.

•

Per fer ús de l’avituallament, és imprescindible portar posat el dorsal.

•

Els participants han de llançar els residus als contenidors destinats per aquest fi dins de la
zona d’avituallament.

•

Per motius de sostenibilitat i medioambientals, els avituallaments no disposen de gots per
servir els líquids. Per tant, és obligatori portar un recipient que faci la funció de vas.

•

L’organització es reserva el dret de modificar el contingut i la distribució dels avituallaments
publicats a la web.

Article 8. Abandonaments
-

Els abandonaments s'han de fer en els punts de control/avituallaments. Si per causa d'accident
o lesió, el corredor queda immobilitzat i no pot arribar fins a un punt de control, activarà
l'operatiu de rescat contactant telefònicament amb l'organització mitjançant el telèfon que
apareix en la part frontal del dorsal; en el cas de no tenir cobertura cal trucar al 112.

-

Un cop a l'avituallament, el corredor ha de comunicar la seva voluntat d'abandonar la prova al
responsable de l'avituallament perquè li anul·li el dorsal i l'identifiqui com a retirat.

-

Els participants de la cursa han d’avisar al punt de control o d’avituallament més pròxim
qualsevol tipus d’incidència. Si un corredor està ferit, els corredors estan obligats a parar-se
per socorre’l, prestar-li tota l’ajuda possible i avisar immediatament a l’Organització.

-

En el cas que l’Organització consideri necessari l’ajut d’un helicòpter o d’un equip extern per
realitzar un rescat, les despeses aniran a càrrec de l’asseguradora que el corredor ha declarat
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tenir durant la inscripció, ja sigui llicencia federativa (FEEC o equivalent autonòmic habilitat
per la FEDME, UIAA) o la contractada durant la inscripció (en aquest cas l’Organització farà els
tràmits pertinents). En el cas que el participant hagi declarat estar en possessió d’una llicència
que en realitat no té, l’Organització no es farà càrrec de les despeses derivades del seu
accident.

Article 10. Modificació o suspensió de la prova
El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova; l’Organització està facultada per
suspendre-la o modificar-ne el recorregut abans de la sortida de cap participant.

Article 11. Desqualificacions i reclamacions

11.1. Desqualificacions
L’Organització desqualificarà el corredor que incompleixi les normes exposades a continuació:
1. No passar el xip pel lector de tots els controls.
2. Sortir del recorregut marcat i retallar la distància del recorregut.
3. No fer la totalitat del recorregut a peu.
4. Negar-se a passar un control de material.
5. No portar tot el material obligatori en qualsevol punt de la cursa.
6. Llençar deixalles a terra en qualsevol punt del recorregut de manera intencionada.
7. No auxiliar un altre participant de la cursa que necessiti ajuda.
8. Qualsevol actitud manifestament incívica o contrària a l’ètica excursionista envers
altres corredors o personal de l’Organització.

11.2. Reclamacions
Les reclamacions es poden presentar fins al moment del tancament de Tastet de Matxos® 2018 i poden
afectar les classificacions provisionals i el lliurament de premis.
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S’han de presentar per escrit a la zona d’arribada de la Plaça de la Sardana de Torelló, omplint un
formulari que es facilitarà in situ, juntament a la documentació que l’afectat cregui oportú.

El jurat de la prova està compost pel Director de Cursa, el director tècnic i un corredor escollit a l’atzar
i acceptat per les dues parts. El jurat atendrà totes les reclamacions i el veredicte no serà reclamable.

Article 12. Premis
Els tres primers classificats/-ades de la general de Tastet de Matxos®” rebran un trofeu i un obsequi
dels patrocinadors.

Article 13. Objectes oblidats i perduts
L'Organització no es fa responsable dels objectes que es perdin, o que els participants deixin als
controls durant el transcurs de la cursa.

Article 14. Protecció de dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, s’informa als participants que les seves dades personals s’incorporaran a una base
de dades titularitat del Centre Excursionista de Torelló, amb la finalitat de gestionar el seu posterior
tractament i explotació en properes edicions.

El participant és responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades i té la facultat d’exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en l’àmbit reconegut per la Llei
Orgànica 15/99 de 13 de desembre.
Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Centre Excursionista de Torelló mitjançant el mail
info@matxos.cat

Article 15. Drets d’imatge
El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així
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com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de
desembre.

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza al Centre
Excursionista de Torelló i a qui aquest autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva
participació a Tastet de Matxos® 2018 i els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació
comercial i publicitària de totes les imatges preses durant Tastet de Matxos® 2018, en les que resulti
clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap
cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

En tot cas, el participant podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades
en l’àmbit reconegut per la ja citada Llei Orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, enviant un email a
info@matxos.cat.

Article 16. Modificació del reglament
L’Organització es reserva el dret a modificar aquesta normativa. Les modificacions rellevants del
reglament seran degudament comunicades a través de la web.

Tota aquella informació que no estigui contemplada en aquest reglament queda sota la decisió de
l’Organització.
Aquesta és la versió publicada a la web www.matxos.cat del “Reglament de Tastet de Matxos® 2018”,
a 20 de Novembre de 2017.
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