REGLAMENT Viladrau-Aiguafreda 26k
El Fet de participar a la Viladrau-Aiguafreda 26k, suposa l'acceptació d'aquest reglament. Aquest Pot
ser modificat a mesura que es s’apropa el dia de la prova, segons imprevistos, i sempre aliens a
l'organització.
Organització
La Viladrau-Aiguafreda 26k, és una cursa de muntanya organitzada per l'Associació Esportiva
Montseny, amb la col·laboració de diferents associacions i institucions públiques del territori, així
com d'empreses i professionals de sector.
Descripció de la prova
La VA26k és una cursa competitiva que transcorre per camins i senders dins el Parc Natural de
Montseny, amb l'objectiu de fer a peu en una sola etapa (non-stop) i amb règim de
semi-autosuficiència.
- La Viladrau-Aiguafreda te el seu inici en el poble de Viladrau a les 10.00h am. del dia 2 d’abril de
2022.
- La Vialdrau-Aiguafreda 26k s'emmarca dins l'esdeveniment de l'Ultra Montseny, de manera que els
criteris en el recorregut, estan subjectes als criteris d'una cursa d'aquestes característiques, sen els
avituallaments i el abalisat del recorregut més espaiats, que si es tractés d'una cursa de "curta"
distància.
MOLT IMPORTANT! Tots i totes els/les participants, assegurem no haver tingut, ni sospita haver
tingut símptomes de la Covid-19 els últims 14 dies abans de la cursa, a el mateix temps que
assegurem no haver tingut relació estreta amb cap persona amb simptomatologia o sospites de
simptomatologia associada a la Covid -19, en cas contrari, el o la participant està obligada a renunciar
a la participació de la cursa sense dret de reclamació de la seva inscripció.
Si un corredor o corredora, es veiés afectat per un confinament selectiu a la seva zona de residència,
aquest/a tindrà el dret de reservar la seva inscripció per a la següent edició de l'UM.
Inscripció i dorsals
- La inscripció és personal i intransferible.
- La recollida de dorsals, es realitzarà exclusivament a Aiguafreda, el divendres 1 d’abril de 18: 30h a
20:30 h i el dissabte 2 de 06: 30h a 08: 00h am.

- El dorsal haurà d'estar sempre ben visible, si no és així, el o la participant no entrarà a la
classificació final.
- Assegurança d'accidents de dia.
Per participar en l’Ultra Montseny o bé qualsevol de les seves distancies, és imprescindible estar en
possessió de la llicència federativa FEEC, FEDME o altres federacions adscrites a la UIAA, en vigor i
amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició. En cas de no disposar de llicència
federativa, el participant té l'obligació de contractar l’assegurança de dia, amb un cost de 5 €.
- La Viladrau-Aiguafreda no té un recorregut circular, amb el que l'organització posa a disposició de
tots i totes les participants, un servei de transport, aquest servei és opcional, i només es podrà
contractar en el moment de realitzar la inscripció, el transport té un cost de 10 €.
La sortida de l'autobús, es realitzarà des d’Aiguafreda a les 08: 15 min am.
- Un corredor pot sol·licitar l'anul·lació de la seva inscripció sense més, fins a l'1 març, i es retornarà
el 80% de l'import de la mateixa, a partir de el 2 de març (aquest inclòs) el participant no podrà fer
canvis ni cancel·lar la seva inscripció.
Cancel·lació de la cursa
Cancel·lació de la cursa: Fins l'1 de març i en cas de cancel·lació de la cursa per causes de força major,
sempre alienes a la voluntat de l'organització, aquesta proposarà una data alternativa, i el corredor
podrà triar entre:
A: Córrer la nova data proposada per l'organització.
B: Traspassar la seva inscripció a la següent edició.
C: Reclamar l'import de la inscripció, i aquesta serà del 80% de la valor total de la mateixa.
Si la cancel·lació es produeix a partir de el 2 de març, aquest inclòs, el corredor podrà triar les
següents opcions:
A: Córrer la nova data proposada per l'organització.
B: Traspassar la seva inscripció a la següent edició.
En tots els casos, el participant tindrà un termini de 15 dies naturals, a comptar des del dia que
l'organització comuniqui una nova data per a la cursa, per decidir i comunicar quina opció desitja,
aquesta comunicació per part del o de la participant, sempre haurà de ser, mitjançant un mail a
ultramontseny@gmail.com NO sent vàlides, les comunicacions per altres canals, incloses les xarxes
socials.
- Un cop iniciada la cursa, l'organització es reserva el dret, de l'anul·lació de la prova o modificar el
recorregut així com els horaris si per qualsevol circumstància de causa major fos convenient, sense
dret a la reclamació de l'import per part del o de la participant.

- L'organització es reserva el dret de modificar el recorregut, així com els horaris si per qualsevol
circumstància de causa major fos convenient, i sense dret a la reclamació de l'import de la inscripció
per part de l'participant.
Riscos
Als riscos intrínsecs d'una cursa competitiva per muntanya a peu, hem d'afegir les singularitats del
massís de Montseny. Aquests, bàsicament són de caràcter meteorològic, ja que el recorregut de la
cursa, va des dels poc més de 200 metres d'altitud, fins a superar els 1.700 metres, de manera que
els canvis en la meteorología poden ser molt notables, depenent en el punt que es trobi el corredor o
corredora, podent passar d'una situació de sol, a zones amb molt fred, neu, gel, boira ...

Material Obligatori
-La VA26k no té material obligatori, però és molt recomanable, que el material estigui adequat als
temps que cada corredor té previst fer, segons les seves característiques i sempre pensant que estem
en mitja muntanya i qualsevol contratemps ens pot fer trigar molt més temps del que teniu previst,
per aquesta raó, des de l'organització recomanem l'ús del material obligatori de l'Ultra Montseny.
Si les circumstàncies meteorològiques així ho requereixen, el material de la distància Ultra Montseny
passaria a ser obligatori per a totes les distàncies, (Pots consultar aquest material en el reglament de
l’Ultra Montseny 80k
https://www.ultramontseny.com/wp-content/uploads/2021/09/Reglament-Ultra-Montseny-2022-cat
ala.pdf . En aquest cas, l'organització comunicarà el canvi durant el briefing, les nostres xarxes socials
i per correu electrònic.
Condicions de cursa
- Es donarà un temps límit de 8 hores per tal de fer tot el recorregut.
- No es permet la participació a menors de 16 anys, els menors de 18 anys només podran participar
sota permís dels seus pares o tutors legals, i aquests reconeixen la duresa del recorregut, i asseguren
que els menors són completament aptes per afrontar la duresa de la carrera, sent ells responsables
únics de la seva participació.
- No es permet córrer amb gos, ja que es passa per moltes zones ramaderes.
- Si la cursa s'ha d'interrompre o suspendre, la classificació si és possible, es determinarà desde
l'últim punt de control de pas establert i, en aquest supòsit es determinarà la classificació segons
l'ordre i temps d'arribada al punt d'interrupció.
- Els corredors han de seguir en tot moment les cintes d'abalisament del recorregut, aquest serà
marcat durant la setmana prèvia a la cursa i revisat unes hores abans de la competició, no en va,
l'organització no pot fer-se responsable de possibles incidències per part de tercers en aquest punt.
- Els participants que decideixin abandonar ho hauran de comunicar al control més proper.

- L'organització es farà càrrec del trasllat de tot corredor o corredora lesionat/da fins al punt
medicalitzat més proper, i disposat per a aquestes incidències, on seran avaluats per tècnics sanitaris,
els corredors o corredores que vulguin abandonar la carrera per altres circumstàncies, ho faran amb
els seus propis mitjans.
- L'organització no es fa responsable de possibles accidents o lesions dels participants, cada corredor
ha de ser conscient de per on correm i el tipus de terreny pel qual s'està desenvolupant la cursa,
adequant els ritmes de carrera a les circumstàncies específiques de cada tram, recalquem la
importància de conèixer els nostres límits tant físics com tècnics, així com de saber quin tipus
d'indumentària vestir. Tots els corredors i corredores es reconeixen aptes tant físicament com
tècnicament per participar a la cursa en règim de semi-autosuficiència sent ells els únics
responsables de la seva participació.
Serà motiu de desqualificació:
- No passar per tots els controls.
- No seguir el recorregut marcat per l'organització.
- No portar el dorsal en un lloc a la part davantera ben visible, per facilitar la tasca dels controls.
- No cuidar l'entorn per on es desenvolupa la prova, o tenir actituds poc respectuoses amb les
normes del Parc Natural de Montseny.
- No avisar al control més proper o no prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun
tipus d'accident.
- No participar sense causa justificada en la cerimònia oficial de lliurament de premis.
- Provocar un incident esportiu (agressió o insult) a un competidor, membre de l'organització, de
l'equip arbitral o espectador.
Provocar un accident de forma voluntària.
Participar sota una identitat falsa o suplantant a una altra persona.
- Superar el temps marcat per l'organització.
Categories Viladrau-Aiguafreda
-Categoria absoluta: Tots els participants de la cursa.
- Categoria veterans / es: 40 anys o més.
Trofeus per als / les tres primers i les tres primeres corredores de cada categoria.
Es constituirà un jurat per resoldre les possibles reclamacions, compost per:
- Els àrbitres de la prova.

- El director de la prova (o director tècnic).
- Un representant dels esportistes (escollit per sorteig d'entre els 20 primers classificats de la pròpia
carrera.
Drets d'imatge
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està
regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i
familiar ia la pròpia imatge, tots els participants renuncien a utilitzar aquest dret, i autoritzen a
l'organització i als seus patrocinadors a utilitzar i publicar tota fotografía o vídeo relacionat amb
motiu de la prova, bé sigui amb motius publicitaris, incloses les xarxes socials o pel motiu que
aquesta consideri més oportú, així com cedir les seves dades personals a l'organització i als
col·laboradors de la Ultra Montseny amb finalitats publicitàries i d'informació de l'esdeveniment.
- Els fotògrafs o càmeres externs han de notificar la seva presència a l'organització per a la seva
acreditació.
- Totes les imatges generades per l'organització, amb motiu de la cursa, així com en totes les
activitats que es realitzen paral·lelament durant tot el cap de setmana amb motiu de l'Ultra
Montseny, són propietat de l'organització, i aquesta els podrà donar l'ús que cregui més convenient,
fins i tot amb finalitats comercials, incloses les xarxes socials, a el mateix temps les podrà cedir a les
empreses col·laboradores de l'Ultra Montseny.
- Alguns articles d'aquest reglament són clàusules d'adhesió per participar a la cursa, en aquest
sentit, tot el participant que no estigui d'acord en algun punt, pot enviar un mail a
ultramontseny@gmail.com on serà atès individualment.

- La participació a la cursa suposa l'acceptació d'aquest reglament, així com eximeix els organitzadors
de qualsevol responsabilitat en cas d'accident o lesió, el corredor o corredora inscrit, reconeix haver
llegit i entès tots els punts de l'reglament de la cursa.
TOT EL QUE NO ESTIGUI PREVIST EN AQUEST REGLAMENT QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE
L'ORGANITZACIÓ.

