REGLAMENT TRAIL SENYOR DEL CASTELL 2022
El present reglament explica quines són les condicions de participació en la prova Trail
Senyor del Castell 2022 organitzada per Safir Team amb Lasttiming.

1.- Descripció
Trail Senyor del Castell, és una prova atlètica de muntanya que organitza Safir
Team amb el suport tècnic de l’empresa Lasttiming.
Aquesta edició serà el 17 d’abril del 2022 a la localitat de Palafolls.
Es tracta d’una prova amb dues modalitats de recorregut per la muntanya. La
prova Trail de 13 kilòmetres i la prova Marxa de 7 kilòmetres.

2.- Dades tècniques
Organització de la prova: Safir amb Lasttiming
Nom oficial: Trail Senyor del Castell 2022
Lloc: Palafolls
Data: 17 d’Abril de 2022
Distàncies: - Trail 13km 600+ i Marxa 8km 300+
Sortida/Arribada: La sortida i l’arribada es troben al costat del Palauet de
Palafolls.
Temps màxim: 3 hores.

3.- Recorregut
L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color viu i controlat en
els canvis de sentit per personal de l’organització.
El recorregut és obert al trànsit i cal recordar que no tenim preferència com a
corredors/es i per tant s'haurà de tenir especial atenció en els trams urbans i de
pista forestal a l'estar oberts al trànsit i respectar el codi de circulació, tot i
encara que tinguem controls per part de l'organització, serà necessària doncs
una especial atenció per part del corredor/a en aquests trams.
Els/les corredors/es que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicarho al control més proper del lloc on es produeixi la retirada.

3.- Recollida de dorsals
La recollida del dorsal es realitza prèvia presentació del comprovant de pagament
i el corresponent DNI. En cas de voler recollir el dorsal d’un altre participant, és
imprescindible portar una autorització degudament signada.
Recollida de dorsals Dissabte 16 d'Abril: 18:00h a 20:00h
Recollida de dorsals Diumenge 17 d'Abril: 7:30h a 08:30h
Lloc de recollida de dorsals: Pavelló Palauet
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.

www.lasttiming.es

4.- Requisits per participar:
La inscripció a la prova implica el reconeixement i acceptació d’aquest reglament.
La inscripció a la prova implica el reconeixement i acceptació de la declaració
responsable (Annex 1 del present reglament)
S’estableix un mínim de 14 anys per a la prova Trail. Pel que fa a la marxa, no
existeix cap límit d’edat. El límit d’edat es té en compte a partir de l’any de
naixement i no de l’edat el dia de la prova. En qualsevol cas, els menors d’edat
han de portar una autorització signada pels seus pares o tutors legals.
L'ús de mascareta és obligatòria en tot moment en el recinte de la prova. Cal
dur-la fins al moment de travessar la línia de sortida i un cop a l'arribada. No
caldrà dur-la posada durant el recorregut.

5.- Categories i premis
No s’estableix cap categoria per edat.
Premis:
o 3 primeres en finalitzar la prova.
o 3 primers en finalitzar la prova.
o Primera local
o Primer local
o Els premis no són acumulatius.
L’organització es reserva el dret d’afegir punts de control per tal d’assegurar
que el participant ha realitzat el recorregut sencer sense retallar.

6.- Obsequis
Tots el participants rebran una bossa amb una samarreta tècnica + el diferents
productes aportats pels patrocinadors i/o sponsors

7.- Inscripcions i preus
Les inscripcions es realitzaran mitjançant la plataforma RockTheSport a través
del web www.trailsenyordelcastell.cat o www.lasttiming.es
Els preus seran els següents:



Trail: Preu promocional 13€ / Preu estàndard 16€ / Preu última
setmana 20
Marxa: Preu promocional 8€ / Preu estàndard 10€ / Preu última
setmana 15€

3€ els/les participants no federats/des.
Les inscripcions estaran obertes fins arribar al límit de participants (500) o fins
el 14/04/2022 a les 23:59h

8.- Assegurança
L’organització contractarà una assegurança d’un dia per a tots aquells que
indiquin que no són federats/des
La notificació de l’accident esportiu ha de ser el mateix dia que l’esdeveniment
esportiu.
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La cobertura de l’assistència sanitària o medicoquirúrgica únicament serà en
els centres assistencials concertats per l’assegurança

9.- Devolucions
No es retornarà l’import de la inscripció excepte si existeix una causa
justificada que pugui ser recolzada per qualsevol document oficial.
En les baixes sanitàries caldrà aportar un certificat mèdic segellat i signat pel
metge, que confirmi la contraindicació de participar en la cursa o qualsevol
altra documentació oficial.
Per a qualsevol de les altres causes d'anul·lació haurà d'estar degudament
justificada mitjançant la documentació oficial que acrediti la concurrència.
El pagament de devolució s’efectuarà en l’ingrés a la mateixa targeta de crèdit
des de la que es va fer la inscripció, caldrà descomptar la comissió bancària.

10.- SARS COVID-19
Tots els serveis, requisits, drets i obligacions descrits en aquesta versió 1 del
reglament de 2022 es basen en la situació sanitària vigent en el moment de la
seva
publicació
abans
d’obrir
les
inscripcions,
a
la
web
www.trailsenyordelcastell.cat
Tanmateix, en previsió dels possibles canvis en la situació sanitària que hi pugui
haver entre el moment en el que un corredor s’inscrigui, fins el dia de la cursa,
la organització es reserva la potestat de suprimir, afegir o modificar aquells
serveis, requisits i/o obligacions del reglament que siguin necessaris, per tal de,
arribat el moment, adaptar-se a la situació sanitària de la millor manera, en
benefici de la salut i seguretat de corredors, voluntaris i/o població local.
Si es donés el cas, les modificacions rellevants s’actualitzaran en una nova versió
2 del reglament que substituiria a la versió 1.
En cas que l’organització de l’esdeveniment es vegi obligada a suspendre
l’esdeveniment o canviar la data per la situació pandèmica, la persona inscrita
podria triar entre dues opcions:
1. Trasllat de la inscripció a l'edició següent de la prova
2. Devolució del 80% del total de la inscripció
La persona inscrita tindrà un període de 15 dies per demanar la devolució, en
cas contrari, es donarà per acceptada la opció 1.

10.- Respecte a l’entorn
Els participants han de respectar la fauna i la flora transcorrent amb el major
silenci possible prioritzant la vida silvestre de l’entorn.
Els esdeveniments es desenvolupen en entorns naturals i ramaders. Es donarà
preferència als ramats d'animals que es troben durant el recorregut.
Els esdeveniments es desenvolupen en entorns naturals i agrícoles, es donarà
preferència als seus agricultors.
Els esdeveniments es desenvolupen en entorns naturals, la gran majoria amb
propietat, es donarà preferència als propietaris.
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Els esdeveniments transcorren per entorns naturals fràgils i sensibles. És
d’estricte obligació no deixar cap mena d'empremta després del teu pas.
Els esdeveniments es desenvolupen en entorns naturals. És d’estricte obligació
conservar i preservar els ecosistemes i la seva biodiversitat, complint la
normativa vigent de cada zona.

11.- Protecció de dades
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels
participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors,
amb la finalitat exclusiva de la gestió de l’esdeveniment.
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ANNEX 1 - DECLARACIÓ RESPONSABLE
TRAIL SENYOR DEL CASTELL 2022

1. Tinc coneixement i accepto íntegrament totes les condicions sobre el
reglament d'aquesta prova.
2. Em trobo en condicions físiques adequades i prou entrenat per a
participar voluntàriament en aquesta prova.
3. 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 mena de lesió, 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).
6. Accepto les decisions preses per qualsevol responsable de la cursa,
direcció tècnica i voluntaris de l'Organització Trail Senyor del Castell
2022.
7. Un cop la inscripció sigui acceptada, la quota d'inscripció no es
reemborsarà. La quota d'inscripció només serà reemborsada al 50% si se
sol·licita quinze dies abans de la prova amb justificant mèdic que acrediti
l'absència.
8. Cedeixo les meves dades pel tractament propi de la prova, i em dono
per assabentat i dono permís que el meu nom i cognoms, apareguin en
la publicació de la classificació i el llistat d'inscrits.
9.- No tinc cap símptoma del virus COVID-19.
10. Autoritzo a l'organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia,
filmació, gravació o qualsevol altra mena d'arxiu de la meva participació
en aquest esdeveniment, sense dret a contraprestació econòmica.
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