
REGLAMENT I TRAIL COVATELLES OLIVA 

ARTICLE 1. INFORMACIÓ GENERAL 

El Club esportiu L’ESPENTA, amb el patrocini de l'Ajuntament d'Oliva organitza la I edició del Trail 

Covatelles Oliva amb un recorregut que discorrerà per la part alta del poble i que travessarà les 

sendes naturals de les muntanyes del municipi.  

La prova se celebrarà el dia 26 d'Abril de 2020 i tindrà l'eixida i la meta al carrer Conde d'Oliva. 

ARTICLE 2. RECORREGUT 

El recorregut de la prova es publicarà amb antelació en la pàgina del club www.lespentaoliva.com i 

també en les xarxes socials https://www.facebook.com/lespenta.oliva podent descarregar el track. 

Covatelles Trail es reserva el dret de modificar el recorregut de la prova per inclemències 

meteorològiques o que puguen interferir en la seguretat del corredor com també la suspensió de la 

mateixa si les condicions obliguen, tot això serà notificat per l'organització.  

El recorregut estarà totalment senyalitzat amb cintes de balisatge, cartells indicadors o personal de 

l'organització.  

La prova disposarà del servei de “corredor-granera” per a garantir la seguretat dels participants i el 

compliment de l'horari establert, per la qual cosa aquest servei tindrà potestat per a, si així ho creu 

necessari, eliminar al participant que considere (per mal estat físic, velocitat anormalment reduïda, 

degradació del medi ambient, etc.).  

La prova constarà de tres modalitats:  

- Una carrera reina de 22km amb un desnivell 1100+ aproximadament. 

- Una carrera curta de 13km amb un desnivell de 340+ aproximadament. 

- Una marxa senderista de 13km amb un desnivell de 340+ aproximadament.  

Les hores d'eixida seran:  

- Marxa senderista a les 8h. Serà motiu de retirada si no ha passat pel km5 després de 

1h20’ des de l'eixida.  

- Prova 13k a les 9h. Serà motiu de retirada si no ha passat pel km5 després de 1h20’ des 

de l'eixida. 

- Prova 22k a les 9h. Serà motiu de retirada si no ha passat pel km10 després de 3h des 

de l'eixida.   

ARTICLE 3. INSCRIPCIÓ 

La inscripció es pot realitzar a través de crono4sport en la seua pàgina 

https://www.crono4sports.es/info/917/   

Les inscripcions s'obriran el pròxim dia 17 de Febrer de 2020 i es tancaran el dia 20 d'Abril de 2020 

o quan es cobrisca el màxim de 700 corredors entre totes les modalitats.  

Els preus estipulats són: 

- Prova reina 22k 17 euros 

- 13k corredors  17 euros 

- 13k caminants  17 euros 

Baix cap concepte es tornarà els diners.  

http://www.lespentaoliva.com/
https://www.facebook.com/lespenta.oliva
https://www.crono4sports.es/info/917/


ARTICLE 4. CATEGORIES I PREMIS 

CATEGORIES 22k i 13k corredors 

Senior femenina i masculina De 18 a 39 anys 

Veterà femení i masculí De 40 a 49 anys 

Màster femení i masculí De 50 a 59 anys 

Super Màster femení i masculí Més de 60 anys 

 

L'edat mínima per a participar en la prova són 18 anys complits abans del dia de la prova.  

Es farà lliurament d'un trofeu a cadascun/a dels 3 primers/es corredors/es de cada categoria, als tres 

primers/es absoluts, a més dels tres primers i primeres locals. Els premis no són acumulatius.  

La modalitat de senderista no és competitiva pel que no s'estableixen categories ni trofeus.  

El lliurament de trofeus tindrà lloc a les 12:30h. aproximadament.  

Tots els participants de les tres diferents modalitats tindran dret a una borsa del corredor composta 

per una samarreta personalitzada de la marca TUGA i amb tot el que l'organització puga recollir a 

més d'aquest regal. També disposaran d'un tiquet per a l'avituallament final que li autoritzarà per a 

recollir les begudes i esmorzar.  

ARTICLE 5. SEGUR 

El fet de participar en la prova esta sota la responsabilitat i el propi risc dels participants. Mitjançant 

la inscripció el participant manifesta trobar-se físicament apte per a realitzar la prova. L'organització, 

per part seua, disposarà d'una assegurança d'accidents per a tots els participants.  

ARTICLE 6. NORMES DE SEGURETAT 

És obligatori atendre les normes dels controls i als voluntaris de l'organització. És obligatori socórrer 

a un participant que demande auxili. L'organització podrà retirar de la competició a un corredor/a i 

llevar-li el seu dorsal quan considere que aquest té minvades les seues condicions físiques o 

tècniques per causa de la fatiga i desgast de la prova, garantint la seua seguretat. Si el mateix 

decideix continuar sense dorsal, serà únicament sota la seua responsabilitat i fora de tota vinculació 

amb la prova i l'organització.  

ARTICLE 7. SERVEIS MÈDICS  

Els serveis mèdics i els responsables dels controls d'avituallament podran retirar a qualsevol 

participant que no es trobe en condicions físiques per a seguir en carrera. 

ARTICLE 8. RECOLLIDA DE DORSALS 

La recollida de dorsals es realitzarà en una plaça en el mateix carrer Conde d'Oliva on se situa l'eixida 

i meta. El lliurament serà a partir de les 7.30 i fins a 15 minuts abans de donar l’eixida a la cursa 22k 

i 13k. Per a la recollida del dorsal serà OBLIGATORI presentar el DNI i, en cas de recollir el dorsal a 

una altre participant haurà de presentar l'autorització signada per tots dos que facilita l'organització.   

Tot participant ha de portar el dorsal en un lloc visible i, tant aquest com el xip són intransferibles, per 

la qual cosa accepta no permetre l'ús del mateix a altres persones.  

 

ARTICLE 9. AVITUALLAMENTS  



Al llarg del recorregut existiran diversos avituallaments, tots líquids i sòlids, situats en els punts 

marcats: 

- Per a la carrera 22k: km5, km10 i km15. A més de meta.  

- Per a la carrera 13k i senderistes: km5 i km10. A més de meta. 

L'organització NO DISPOSARÀ DE GOTS EN ELS AVITUALLAMENTS, per la qual cosa els 

participants han de portar com a material OBLIGATORI un got o recipient per a líquids.  

A més d'aquests avituallaments els participants comptaran amb un esmorzar final en meta.  

ARTICLE 10. GUARDA-ROBES I SERVEI DE DUTXES 

L'esdeveniment disposarà d'una zona de guarda-robes en la mateixa zona d'eixida i meta. També 

comptarem amb el servei de dutxes en el pavelló poliesportiu de la ciutat. 

ARTICLE 11. ACCIDENTS I PERDUDES  

L'organització no es fa responsable de cap accident del qual poguera ser causa o víctima el/la 

participant, com tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que pogueren contraure els 

participants durant la marxa, ni dels extraviaments o avaries que pogueren patir els participants. El 

participant eximeix a l'organització de responsabilitat per perduda o deteriorament d'objectes 

personals per qualsevol circumstància. 

ARTICLE 12. DESQUALIFICACIONS I SANCIONS 

Provocarà la desqualificació:  

- No respectar el present reglament. 

- Atallar el recorregut eixint-se d'aquest. 

- No prestar auxili a un altre participant que el demande.  

- Tirar envasos fora dels recipients instal·lats en els avituallaments. 

- Portar un dorsal fals, duplicat o fotocopiat, així com no portar-ho visible. 

- No fer cas a les indicacions del personal de l'organització. 

- Agredir física o psicològicament o fer caure a un altre participant, així com als membres 

de  l'organització.  

- No deixar passar a un corredor més ràpid o que demane pas, entorpint la marxa d'aquest 

corredor/a. 

ARTICLE 13. DRET D'IMATGE  

L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza l'organització 

a l'enregistrament total o parcial de la seua participació en aquesta prova, presta el seu consentiment 

perquè puga ser utilitzada la seua imatge en la promoció o difusió de la prova i cedeix els drets 

relatius a l'explotació comercial i publicitària que l'organització considere oportú executar, sense dret 

per la seua part a rebre una compensació econòmica. 


