El club de muntanya Sutrail i l´Ajuntament de Corbera són els organitzadors d'aquest
esdeveniment esportiu juntament amb el Voluntariat.Mediambiental de Corbera (VMC).

REGLAMENT TSC 2018

PARTICIPACIÓ
Podran participar totes aquelles persones majors de 18 anys que ho desitgen, sense
distinció de sexe ni nacionalitat. Els menors d'edat hauran de participar amb
autorització del pare/mare o tutor.
El corredor pel fet d’inscriure’s confirma estar plenament informat del TSC 2018 i és
conscient de la longitud, dificultat i exigència física de la prova, confirma disposar dels
coneixements, experiència, material i del nivell físic i psicològic necessari per poder
suportar i superar possibles problemes relacionats amb les exigències d’una prova com
aquesta.
Està prohibit participar amb animals.

DISTÀNCIES
El TSC 2018 és una cursa de muntanya que discorre pel terme de Corbera, completant
3 distàncies. Una distància aproximada de 21 quilòmetres pel recorregut llarg, una
distància aproximada de 12 quilòmetres pel recorregut curt i una distància aproximada
de 8 quilòmetres pel recorregut de la caminada.
Totes tres distàncies amb eixida i arribada al poliesportiu de Corbera.

MATERIAL
Tot participant ha de tenir en compte que el TSC 2018 és una prova que es fa a la
muntanya i que en conseqüència el corredor estarà hores en un entorn amb una
geografia i meteorologia imprevisibles, per la qual cosa és recomanable portar el
següent material:
• Telèfon mòbil amb la bateria totalment carregada, encès durant tota la prova i amb el
número de l´organització guardat.
• Motxilla
• Dipòsit d’aigua (bidons o camelbak)
• Reserva alimentària
• Jaqueta, paravent o similar

RECORREGUTS I CONTROLS
Els recorreguts del TSC 2018 transcorren per camins i senders de Corbera.
Cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud, dificultat, i exigència
física de la prova en la qual participa.
El recorregut estarà marcat per l’organització amb balises (cinta plàstica), que estaran
ubicades segons la necessitat de marcatge de cada tram, depenent de la tipologia del
terreny i dels camins. És responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i
seguir- la.
Les curses estaran obertes al trànsit durant la prova, els participants ho han de tindre
en compte per tal d´evitar accidents.
Serà obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar pels controls de pas establerts
per l’organització, i que estaran clarament visibles.
El corredor que retalle l’itinerari marcat serà desqualificat.
En tots els controls de pas hi haurà personal de l’organització. Un responsable de
l’organització registrarà el control.

El dorsal ha d’estar totalment visible en tot moment.
Hi haurà com a mínim un control en cada recorregut.
L’organització podrà realitzar les modificacions que considere necessàries del
recorregut, fins i tot la suspensió de la prova, si les condicions meteorològiques així ho
aconsellen, o per altres causes de força major, com alertes 3 per vent, perills d’incendis
o altres alienes a la seua voluntat. En aquest cas i una vegada efectuada l´eixida, els
drets d’inscripció no seran retornats.
Si cal fer canvis en el recorregut la decisió s’anunciarà com a mínim una setmana
abans a la prova mitjançant les xarxes socials i la web.
Si cal interrompre i suspendre la prova en un punt del recorregut, la classificació es
determinarà segons l’ordre i temps d’arribada al punt d’interrupció o, si no, en l’últim
control realitzat.
Si cal suspendre la prova abans de la data prevista i amb una antelació de més de 7
dies respecte a la data d´eixida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de la
inscripció. El percentatge d’aquest import variarà en funció de la data de la suspensió i
per tant de les despeses ja realitzades. En el cas que aquesta anul·lació ocorrega
durant els 7 dies anteriors a l´eixida del Trail Serra de Corbera i per causes alienes a
l’organització no es contemplarà cap reemborsament.

AVITUALLAMENTS
L’organització disposarà de punts d’avituallament, amb begudes i aliments que els
corredors hauran de consumir en el mateix lloc. Els avituallaments de cada cursa es
publicaran en la web de la carrera a la guia del corredor/caminant.
En els avituallaments es podran omplir els bidons o camelbaks.
Tirar deixalles, fora dels llocs designats després de cada avituallament o en qualsevol
punt del recorregut, serà motiu de desqualificació.

SEGURETAT I ABANDONAMENTS
En els controls de pas i avituallaments hi haurà personal de l’organització
convenientment identificat que vetllarà per la seguretat dels corredors. És obligatori
seguir les indicacions d’aquest personal.
Es disposarà de personal mèdic en punts estratègics del recorregut, així com a l’eixida i
arribada de la cursa.
En cas d’abandonament cal comunicar-ho obligatòriament al personal de l’organització.

Llevat en cas d’accident o lesió, el corredor que abandone haurà de dirigir-se pels seus
propis mitjans fins al punt de control o avituallament més proper.
Una vegada comunicada la retirada entregarà el dorsal. A partir d’aquest moment el
participant quedarà fora de carrera i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de la
seua retirada.
En cas de necessitat d’evacuació per accident o lesió que impedisca l’aproximació a
peu a un dels punts de control o avituallament, s’haurà d’avisar a l’organització per
activar l’operatiu de rescat.
L’organització podrà retirar de la cursa els participants que tinguen problemes físics
evidents que puguen posar en perill la seua salut, o aquells que tinguen disminuides les
seues condicions físiques per seguir en carrera.
Els participants estan obligats a prestar auxili als accidentats . Els corredors que
incomplisquen aquesta obligació seran desqualificats.
Personal de l’organització farà el recorregut tancant la carrera.

CATEGORIES I PREMIS
S´establixen les següents categories:
- Sénior (fins a 39 anys)
- Veterà (de 40 fins a 49 anys)
- Màster (de 50 en avant)
Els premis seran els següents:
Trofeu pels 3 primers classificats de cada categoria masculina i femenina de la carrera
llarga i curta.
Premi Heura TSC 21 Km categoria femenina: 100 E per la guanyadora, 75 E per a la
segona i 50 E per a la tercera.
Premi Lambert Castelló SL TSC 21 Km categoria masculina: 100 E pel guanyador, 75 E
pel segon i 50 E pel tercer.
Premi Logistica Ribera Baixa SL TSC Sprint categoría femenina: 75 E per la
guanyadora, 50 E per la segona i 25 E per la tercera.
Premi Edicora TSC Sprint categoría masculina: 75 E pel guanyador, 50 E pel segon i 25
E pel tercer.
Premis Clínica Tecma: es sortejaran 3 proves d´esforç entre tots els corredors.

Premi Clínica del Peu – Jose Cardo: una prova d´estudi biomecànic de la marxa al
guanyador i la guanyadora del TSC 21 km.
Premi Cronorunner D´ascenció: s´otorgarà un pernil per al primer corredor i corredora
de la modalitat llarga que corone el Cavall Bernat.
Premi Carnissería Soler: un pernil per al club més nombrós, comptant les tres
modalitats del TSC.
Premi Kunon: Un lot de productes de nutrició esportiva natural per a les tres primeres
claSsificades i els tres primers classificats del TSC 21 km i del TSC Sprint.
Qualsevol altres premis que l´organització puga establir ja no seran anunciats en este
reglament sinò en el facebook del TSC:

INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran on-line a través de la web de la cursa. La data límit
d´inscripció serà el 25 de febrer a les 24.00 hores.
El preu de la inscripció variarà en funció de la de la carrera a la qual s´inscriga i està
indicada en la web.
La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’haja realitzat el pagament.
L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions el mateix dia de la cursa.
El dorsal és personal i intransferible. En cap cas es poden fer canvis de dorsal.
L´assegurança d´accidents i de responsablitat civil estan incloses en el preu de la
inscripció.
La inscripció inclou:
• Samarreta tècnica del TSC
• Obsequis dels patrocinadors
• Avituallaments de cursa i meta
• Vestuari i dutxes abans i després de la prova
Els inscrits en qualsevol de les 3 distàncies no podran anul·lar la seua inscripció ni
rebre una devolució parcial de l’import de la inscripció..
El canvi de distància (curta/llarga/caminata) no està permesa. El corredor haurà de
participar en la distància que ha realitzat la inscripció. En cas contrari serà desqualificat.

RECOLLIDA DE DORSALS
El dorsal es podrà recollir el dia abans al poliesportiu de Corbera de 5 a 7 de la
vesprada o el mateix dia fins mitja hora abans de l´eixida
Per a la recollida de dorsals, els participants hauran de presentar el DNI, passaport o
document equivalent per a participants estrangers.
A cada corredor se li lliurarà un dorsal, que serà intransferible, i que haurà de portar
durant tot el recorregut. El dorsal haurà d’anar situat ben visible a la part davantera,
sense doblegar ni tallar, ni tapar. Si no es produís aquesta circumstància, seria causa
de desqualificació.
No està permès cap canvi de dorsal. Si es produïx aquesta circumstància, seria causa
de desqualificació.

DESQUALIFICACIONS
No passar per algun dels punts de control obligatoris.
Canvi o cessió de manera parcial o sencera, del dorsal a una altra persona.
Tirar residus, deixalles o embolcalls en zones no habilitades.
Retallar el recorregut.
No auxiliar altres corredors que ho demanen.
Infraccions contra el medi ambient.
Desobeir ordres de l’organització, dels controladors, responsables d’avituallament o
metge.
Conducta antiesportiva cap a altres atletes o cap a l’organització.
Transitar fora dels camins o senders.

CLASSIFICACIONS
Les classificacions es publicaran a la pàgina web de la carrera.
.
RECLAMACIONS
Les reclamacions es podran fer per escrit als organitzadors de la cursa. No s’acceptarà
cap passada una hora de la finalització de la cursa.

DRETS D´IMATGE
L’organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el
dret de l’explotació de les imatges, fotografies i vídeo de la prova.
L’organització podrà fer ús d’aquest material gràfic a anuncis, notes de premsa o
qualsevol altre propòsit de promoció de la cursa
Qualsevol projecte publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’organització.

ACCEPTACIÓ I RESPONSABILITAT
Els participants ho fan sota la seua responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de la
realització d’aquesta prova. Els participants han de tenir experiència en proves de
muntanya, sent responsabilitat seua els problemes que puguen aparéixer en el
desenvolupament de la prova per ignorar-ho.
L’organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del corredor,
així com de la pèrdua o trencament dels objectes personals de cada participant. Cada
corredor serà responsable de tot perjudici o lesió que puga causar-se a si mateix o a
tercers, exonerant a l’organització de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o
lesió.
El corredor a l’omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions
físiques per a la pràctica esportiva, i en concret per córrer per muntanya. És
responsabilitat del propi corredor fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que
no tinga cap risc. I eximeix a la organització de qualsevol problema físic que puga patir
durant la participació en el trail.
Aquestes regles podran ser modificades per l’organització, sempre i quan ho crega
necessari.
La inscripció a la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament. Tot allò que puga no
estar contemplat en aquest reglament, s’aplicarà la normativa FEMECV sobre curses
de muntanya

