REGLAMENT DE LA CURSA POPULAR 44è CROSS DELS ESQUIADORS i 7a TROBADA DE
MARXA NÒRDICA DEL VALLÈS
1.-La UES organitza el dia 17 de novembre de 2019 la 44 edició del Cross dels esquiadors i la 7a
Trobada de Marxa Nòrdica del Vallès
2.-La participació és oberta a tothom. Els menors d’edat han d’anar acompanyats del pare, mare
o tutor. Cada corredor o marxaire participa sota la seva responsabilitat, manifesta que coneix el
risc d’aquesta activitat i té la condició física suficient per afrontar la prova. Així mateix, manifesta
que està al corrent i és coneixedor de les característiques, dificultats, distàncies i desnivells de
les dues curses del Cross dels Esquiadors i de la Trobada de Marxa, explicats a ues.cat i que
n’accepten els riscos que se’n puguin derivar.
3.-Els drets de inscripció son:
 Inscripcions Cross (adults) i Trobada de Marxa Nòrdica
o 10 € socis UES i socis CNS (inscripcions fetes al CNS), fins al 14 de novembre
o No socis i soci@web:
 11 € de fins el 30 d’Octubre
 13 € del 31 d’Octubre al 14 de Novembre
 Inscripció infantil per al Cross dels Esquiadors, nascuts a partir de l’1/01/2008:
o 5€ socis de la UES, fins el 14 de novembre
o No socis:
 6 € de fins el 30 d’Octubre
 8 € del 31 d’Octubre al 14 de Novembre
 EL MATEIX DIA DE LA CURSA, si queden dorsals:
 Adults, socis i no socis: 15€
 Infantils, socis i no socis: 10€ (nascuts a partir de l’1/01/2008)
4.-Els participants han d’estar federats (FEEC, FEDME o equivalent) o en el seu defecte abonar 2
euros per tal que la organització pugui tramitar l’assegurança d’accidents obligatòria per a un
dia, vigent sols durant la cursa.
5.-El cronometratge del Cross dels Esquiadors anirà a càrrec de l’Associació Esportiva Mitja
Marató Sabadell. La organització facilitarà un xip en el dorsal a cada corredor i corredora.
6.-La inscripció es podrà fer a través de la web www.ues.cat, o presencialment a la UES i al CNS.
7.-El termini màxim d’inscripció serà el dijous anterior a la cursa fins les 9 del vespre, sempre i
quant el número de participants no sobrepassi els 350 (entre el Cross dels Esquiadors i la
Trobada de Marxa Nòrdica).
8.-La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest reglament. La
organització podrà demanar el DNI o document similar, per tal de justificar la identitat de
l’atleta. L’import de la inscripció no és retornable.
9.-Les distàncies a recórrer son:
- Cross dels Esquiadors: 4 o 11 km, segons sigui la distància per la qual s’ha fet la
inscripció.
- Trobada de Marxa Nòrdica: 5 km no competitius
10.-Obrirà la cursa d’ 11km una bicicleta elèctrica i la tancarà un o una atleta escombra, a partir
de la qual els circuits quedaran oberts.
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11.-A les 10 h es donarà la sortida a la sortida de 11km i 15 minuts després es donarà la sortida
de la cursa de 4km, juntament amb els/les participants de Marxa Nòrdica
12.-El control d’arribada es tancarà a les 12h
13.-Només s’inclouran a les classificacions dels Cross dels Esquiadors els/les corredors que
completin el seu recorregut.
14.-Hi haurà una classificació per a cada distància del Cross dels Esquiadors tant per a dones com
per a homes, amb premis als/les tres primers classificats, així com al participant més jove i al
més gran.
15.-L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals o materials que puguin causar o
causar-se als/les participants i espectadors, en el decurs de la cursa i dels actes que
l’acompanyen.
16.-Tots i totes les participants rebran un obsequi, així com també un entrepà de botifarra a
l’arribada. El dorsal dona dret a participar en un sorteig d’obsequis en acabar la cursa.
17.-Els resultats del Cross dels Esquiadors es faran públics el mateix dia de la prova a la web
www.ues.cat i a www.sabadellrunseries.com. Aquesta cursa es puntuable pel Sabadell Run
Series 2019.
18.-Sortida i arribada a la zona de Sant Julià d’Altura. Els circuits estan disponibles a la web
www.ues.cat
19.-Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament, serà resolta pel comitè
organitzador de la cursa format per membres de la UES. Les reclamacions hauran de ser
presentades per escrit i sols seran acceptades fins a 30 minuts després de ser conegudes les
classificacions.
20.- Els participants autoritzen als organitzadors a l’enregistrament total o parcial, mitjançant
fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà i en cedeixen tots els drets
de difusió (xarxes socials, premsa, etc..) que considerin oportú, sense que tinguin dret a rebre
cap compensació econòmica.
21.-Referent a la protecció de dades facilitades pel corredor o corredora, la Unió Excursionista
de Sabadell compleix amb la normativa vigent en Protecció de Dades Protecció de Dades de
Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril
de 2016 (RGPD). Les dades personals seran incloses en el sistema de tractament de la UNIÓ
EXCURSIONISTA DE SABADELL, amb NIF G58066598 i domiciliada al C/ Salut, 14-16 08202 de
Sabadell, amb la finalitat de poder gestionar la inscripció al Cross dels Esquiadors. Les dades
seran comunicades, en cas de ser necessàries, a federacions i a totes aquelles entitats amb les
quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació de servei ja
mencionat. El fet de no facilitar les dades a les entitats anteriorment mencionades implica que
no es pugui complir amb la presentació del servei. Podeu consultar tota la política de privacitat
a ues.cat.
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