ROGAINE CET
Reglament
Article I.- ORGANITZACIÓ
1.

La Rogaine CET està organitzada pel Centre Excursionista Torrellenc (CET).

2. L’adreça del comitè organitzador és:
C/ Parc de Can Sostres s/n
08629 Torrelles de Llobregat

Adreça electrònica:
cet@cetorrellenc.cat

Pàgina web:
www.cetorrellenc.cat

3. En cas de necessitat, durant el Recorregut es podrà contactar amb l’organització, als telèfons: 617152836 o
619759483.
El telèfon de la Policia Local és el 936891000.
I en cas d’accident greu o emergència caldrà trucar al 112.
4. Per poder participar-hi cal haver fet la inscripció pertinent tal com s’indica en l’article d’Inscripcions.

Article II.- INSCRIPCIONS
5. Els drets d’inscripció seran per participant i cada any en el moment de publicar la data de celebració del Recorregut
s’indicaran característiques, forma i terminis.
6. Els participants menors d’edat han d’anar acompanyats d’un adult.
7. L’Organització es reserva la facultat d’acceptar les inscripcions segons indeclinable judici.
8. El número de participants és limitat. L’Organització però, podrà augmentar o disminuir el número en funció de
millorar, segons el seu criteri, el desenvolupament de la cursa.

Article III.- CONDICIONS GENERALS
9. Rogaine es un esport d'orientació. Els participants han de desplaçar-se a peu amb l’objectiu d’aconseguir, en un
temps determinat, la màxima puntuació possible. Els punts s’obtenen passant per uns controls ubicats en el terreny i
marcats en un mapa que serveix de referència per a trobar-los, cada qual està valorat de 3 a 9 punts en funció de la
seva dificultat física i/o tècnica.
10. El Recorregut es desenvolupa conforme al present reglament. Aquest podrà ser completat o modificat. En aquest
cas, els participants inscrits seran deguda i puntualment informats.
11. Els participants es comprometen a sotmetre’s al present Reglament i a les decisions que l’Organització pugui
prendre per qualsevol circumstància no prevista. El fet d’inscriure’s implica acceptar les condicions del Reglament i
l’explotació, per part de l’Organització, de les imatges i fotografies fetes durant la competició.
12. Els participants són responsables dels propis actes que realitzin i que causin danys a tercers o a ells mateixos,
declinant qualsevol demanda de responsabilitat a l’Organització o a qualsevol membre de la mateixa.
13. Els participants, pel fet d’inscriure’s, són coneixedors dels perills que comporta el Recorregut i que aquest transcorre
per senders, camins, pistes i carreteres obertes al trànsit de qualsevol tipus de vehicle.
14. L’Organització declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis morals o materials que puguin patir els
participants durant el transcurs de la competició.
15. Els participants hauran de respectar en tot moment el medi natural que els envolta, quedant totalment prohibit
l’abandonament de qualsevol tipus de deixalla, així com fer actes que puguin provocar una degradació del medi. No
es pot fer foc en cap moment, no es poden embrutar les fons naturals i no es poden trepitjar els conreus, saltar
tanques, o entrar dins de les propietats privades sense autorització de l’Organització o dels propietaris.

16. Els participants estan obligats a socórrer a qualsevol altre participant que es trobi en dificultats.
17. Cas que portin animals, són responsables d’ells i dels seus actes.

Article IV.- DESENVOLUPAMENT DEL RECORREGUT
18. El Recorregut està pensat com un repte que cada participant es planteja i per tant cadascú es marca el seu propi
ritme.
19. El temps límit és de 3 hores. Passat aquest temps, els participants que arribin a meta se’ls aplicarà la següent
penalització en funció del temps transcorregut:
Fins 00:04:59 – 5 punts
De 00:05:00 a 00:09:59 – 10 punts
De 00:10:00 a 00:14:59 – 20 punts
De 00:15:00 a 00:19:59 – 30 punts
De 00:20:00 a 00:24:59 – 40 punts
De 00:25:00 a 00:29:59 – 50 punts
Més de 00:30:00 – desqualificació.
20. MAPA
Et facilitarem el mapa on s'indicarà la identificació del circuit (segons sigui Obert o Familiar) i la ubicació dels controls
i el seu codi.
21. CONTROLS
La puntuació del control vindrà determinada pel valor del primer dígit del codi del control. Per obtenir la puntuació del
control necessitaràs portar un mòbil amb lector de codi QR i connexió a internet, aquesta serà l'eina que registrarà
l'obtenció dels punts (no necessitaràs baixar-te cap app).
22. Caldrà ser autosuficient. Durant el recorregut no hi haurà avituallament, per això caldrà anar preparat. Caldrà portar
roba i calçat adequats a la caminada i a la climatologia del dia i portar un mínim d’aigua i alguna cosa per menjar.
23. SORTIDA
Quan es llegeixi el QR de Sortida comença el control de temps.
24. Els participants són responsables de llegir el QR dels CONTROLS per tal d’obtenir la puntuació. En cas que no es
faci així es considerarà que el participant no ha passat per aquell CONTROL.
25. ARRIBADA
En el moment de l’arribada cal llegir el QR d’Arribada i finalitzarà el control de temps.

Article V.- SITUACIÓ COVID
26. Donada l’actual situació COVID19, caldrà complir en cada moment la normativa vigent pel que fa a grups de
persones, ús de mascaretes, distanciament, temperatura, no compartir material, complir les restriccions de
desplaçaments, etc.

Article VI.- PROTECCIÓ DE DADES I IMATGES
27. Acceptació de bases legals : La cessió de les dades d’inscripció representa l’autorització a l’Entitat per a que les
tracti, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives
95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l’Entitat, per a poder dur a termes les funcions que té encomandes
segons el seu Estatut, així com per que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui
obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o
contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal d’informació sobre persones. D’acord amb el que
disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, dono el meu consentiment exprés perquè el Centre Excursionista pugui captar les meves imatges,
durant el desenvolupament d’activitats organitzades per aquesta entitat o en les que col•labori, i les pugui reproduir i
difondre per mitjà de qualsevol tipus de suport o canal de comunicació, i específicament en el lloc web de l’entitat, en
l’àmbit de les seves competències i actuacions..

Article VII.- RETIRADES I DESQUALIFICACIONS
28. Qualsevol participant es pot retirar quan ho consideri.
29. Els participants seran desqualificats per les següents raons:
- En cas de superar el temps màxim permès.
- Deixar escombraries fora dels llocs especialment habilitats.
- No respectar les instruccions de seguretat, o les indicacions dels membres de l’Organització.
- No ajuda a un altre participant que es troba amb dificultats i que suposi un risc per a la seva integritat física.
- Qualsevol participant que mostri una conducta violenta, antiesportiva o despectiva cap als altres participants i/o
qualsevol membre de l’Organització.

Article VIII.- RECLAMACIONS
30. Les reclamacions s’hauran de presentar a l’Organització fins 15 de novembre amb totes les proves que es creguin
oportunes per demostrar els fets i un dipòsit de 50 € que serà retornat en el cas de tenir raó.
31. Les reclamacions seran analitzades per l’Organització abans de presentar la classificació final. La decisió final de
l’Organització serà inapel·lable.

Article IX.- CLASSIFICACIÓ
32. L’objectiu de la classificació es facilitar la visió de la consecució del repte de cada participant.
33. La classificació provisional es publicarà tant aviat com es pugui.
34. La classificació final es donarà per definitiva un cop resoltes les reclamacions que es presentin.

Article X.- DISPOSICIONS FINALS
35. El mal temps no serà obstacle perquè els participants puguin fer la cursa però no es considerarà motiu de
reclamació.
36. Qualsevol cas o qüestió no prevista en el present reglament seran resolts per l’Organització

