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REGLAMENT  
 

 

 

1.       LA CURSA 

 
1.1 La  Regidoria d’Esports Ajuntament de Reus, amb el suport  col·laboració de 

Reus Esport i Lleure i amb l’organització tècnica de Tretzesports, organitzen el 
diumenge dia 20 de juliol de 2019 la segona edició de la EKIDEN REUS- Mitja 
Marató x relleus. 

1.2 La prova començarà a les 20.00 a.m. amb sortida i arribada al carrer Mallorca - 
Pavelló, La prova finalitzarà a les 22.00 hores, sent 3 hores el límit de temps 
màxim oficial.  

1.3 El EKIDEN REUS consisteix a completar corrent els 21097 metres d'una mitja 
marató per equips i relleus. Aquests equips estaran composts per 4 
corredor@s. En el desenvolupament de la competició serà utilitzat el tradicional 

“tasuki” japonès (cinta o banda col·locada de forma transversal d'espatlla a 
maluc contrari), que l@s corredor@s deuran intercanviar al final de cada relleu 
a la zona de transferència de testimoni. L'ordre d'aquests relleus serà el 
següent: 
 

                                                   
 
 
 

 

1.4 El canvi de testimoni tindrà lloc dins la zona senyalitzada. Aquesta zona 
delimitada exclusivament per a tal fi i degudament senyalitzada per 
l'Organització. Qualsevol canvi realitzat fora d'aquests límits, comportarà la 
repetició del mateix dins de la zona habilitada. Quedarà delimitat un espai 
(cambra de requeriments)  per poder accedir a la zona de canvi de relleus. 
 

1.5 Avituallament i serveis en cursa: L'organització disposarà un avituallament 
líquid fix durant tota la prova en unt punt del circuït i una zona d’avituallament 
de líquids i sòlids a  la zona d’arribada accessible al final de cada relleu. 

 
 

2.      EL CIRCUIT 

 
2.1 La cursa es realitzarà dins d'un circuit de 1318 metres, totalment senyalitzat i 

tancat a la circulació de vehicles, amb sortida i arribada al Carrer Mallorca – 
Pavelló Olímpic de Reus 

 
 

 
 



2.2 L’organització informarà mitjançant la web de la cursa i també a la 
documentació que es lliurarà al responsable de l’equip, els llocs exactes on 
s’haurà de situar cada component de l’equip per fer la transició del “tasuki” 

 

 

3.       ELS EQUIPS 

 

3.1 La composició dels equips determinarà la categoria dels mateixos, poden ser: 
  

• Equips Femenins 
• Equips Masculins 
• Equips Mixtes (composició del equip 2 homes +2 dones) 

 
3.2 Serà obligatori que cada equip disposi d’un CAPITÀ, que podrà ser o no 

membre de l'equip des del punt de vista competitiu i a través del mateix 
l'Organització posarà en coneixement de la resta qualsevol aspecte rellevant 
del EKIDEN REUS – MITJA MARATÓ 2019.  
 

3.3 l'Organització posarà en coneixement de la resta qualsevol aspecte rellevant 
del EKIDEN REUS – MITJA MARATÓ  2019 

 

3.4 Tots els equips participants que acabin la cursa, acumularan punts per la 
Lliga individual Tretzesports 

 
4.      INSCRIPCIONS 

 

4.1 La inscripció dels equips es realitzarà mitjançant la pagina web  oficial de la 
cursa  Tretzesports o   ens els llocs presencials indicats també a la mateixa 
pàgina web. 
 

4.2 La inscripció requerirà completar les dades complertes i l’ordre de participació 
dels 4 components de l’equip 
 

4.3 Cada equip participant tindrà que tenir obligatòriament un nom identificatiu. 
 

4.4 El preu i termini de les inscripcions seran els següents: 

Des el dia 30 de maig  fins el dia 17 de juliol 

La inscripció es gratuita. Si esteu interessants en participar, nomes cal complir els 

seguents requisits. 

1.- Que un dels components estigui inscrits a be a la Arbolí Trail en qualsevol de les 

seves modalitats o a la Nocturna de Sant Jaume_2019. 

2.- Demanar codi invitació a info@tretzesports, indicant el nom i cognoms del 

participant inscrit i el nom de l'equip a participar. 



3.- Al rebre el CODI INVITACIÓ, omplir les dades que es demanen al formulari. 

 
Les inscripcions es tancaran al arribar als 100 equips. En el cas de no arribar al 
número màxim d’equips, el tancament es farà a les 20.00 hores del dia 24 de 
març de 2017.  L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de 
places.  Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la prova. 
 
 
 

4.5 Al EKIDEN REUS, tindran accés totes les persones que ho desitgin, federades o 
no, podent participar tots/totes aquells/elles atletes sempre que tinguin 
complerts 14 anys el dia de la prova. 
 

4.6 Queda terminantment prohibit que un corredor/a se inscrigui i/o participi en 
més d’1 equip, així com que realitzi mes d’1 relleu. 

 
 

4.7 Els dorsals són personals i intransferibles, havent d'anar col·locat en el pit 
sense manipular ni doblegar. La inobservança d'aquest article serà motiu de 
desqualificació.  
 

4.8 No seran admesos per l'Organització corredors que no estiguin inscrits o corrin 
sense dorsal, impedint que tinguin accés a la carrera en defensa dels drets dels 
reglamentàriament inscrits. Així mateix no es permetrà l'accés a vehicles NO 
autoritzats, per la seguretat de l@s corredor@s. 

 
 

4.9 L’organització es reserva el dret de lliurar “invitacions” per equips d’empreses 
col·laboradores.  
 
 

 

5.       CANVIS i MODIFICACIONS  PARTICIPANTS 

 

5.1 Canvis de participants per lesió, malaltia o causes de força major:  
Els canvis en la composició de l'equip, tant en ordre de carrera com d'identitat                    
del participant, seran possibles fins al dia 18/7/2019 editant la inscripció  
mitjançant un mail a info@tretzesports.com. A partir de la data indicada no es 
podrà realitzar cap canvi. 

 
5.2 Canvis de participants el dia de la cursa:  

El mateix dia de la cursa no es podran fer canvis de participants. 
En el transcurs de la cursa cap component de l'equip pot fer més d'un relleu. En 
el cas de lesió d'algun dels components l'equip s'haurà de retirar. 
Qualsevol violació d'aquesta norma serà motiu de desqualificació. 
 
 
 
 



6.      CRONOMETRATGE 

 

 

6.1 El cronometratge de la prova es farà mitjançant XIP. Tots els corredors l’hauran 
de portar al lloc que indiqui l’organització. El fet de no portar el dorsal i xip al 
lloc corresponent serà motiu de desqualificació. 

6.2 Al finalitzar la prova, es obligatori retornar els xips que l’organització posi a 
disposició de cada participant. El fet de no fer-ho, podrà ser motiu de 
desqualificació posterior. 
 

 
 

7.      PREMIS 

 

7.1 EKIDEN REUS, premiarà als tres primers equips classificats de cadascuna de les 
següents categories. 
 

      EQUIPS.  
      Categoria Femenina: 3 primeres classificats 
      Categoria Masculina: 3 primers classificats 
      Categoria Mixtes:       3 primers classificats   

 
PREMI ESPECIAL   
Equip classificat amb la suma més alta d’anys dels 4 components 
 
Categoria Masculina: 
Millor marca entre tots els rellevistes masculins. 
 

      Categoria femenina: 
      Millor marca entre totes les  rellevistes femenines. 
       

 
 

 

 

8.        SERVEIS 

 

 

8.1 Els participants disposaran d’un servei de guarda-roba a la zona de la 
sortida/meta, així com serveis de lavabos, dutxes i vestidors. 
 

8.2 Tots els participants, mitjançant la seva acreditació podran accedir al la Zona 
Village de la cursa, i gaudir del bufet de menjar i begudes, així com d’altres 
serveis que s’aniran publicant a la pàgina web. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

9. SISTEMA DE RECOLLIDA DE DORSALS 

 
 

9.1 Els dorsals es retiraran en horari, lloc i data a determinar que és publicarà a la 
web de la cursa i mitjançant correu electrònic al capità/na de l’equip. 
Els dorsals i bosses  de cada equip és lliuraran agrupada ment (4 dorsals i 4 
bosses) al capità de l'equip, o en defecte d'això a la persona que aquest designi, 
la qual haurà d'anar proveïda d'una autorització signada pel capità, així com del 
DNI o document acreditatiu de la persona designada per a tal fi, lliurant la 
mateixa en el mostrador de recollida de dorsals. No es lliuraran dorsals a 
aquells que no compleixin amb aquests requisits. 
 

 
10. RECLAMACIONS 

 
 

10.1 Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més 
tard de 30 minuts desprès de comunicar-se oficialment els resultats. 
Si son desestimades aquest es podrà presentar reclamació per escrit i 
acompanyada d’un dipòsit de 50 €, al jurat d’apel·lació. 
Seran motiu de desqualificació la no observança del present Reglament, no 
realitzar el canvi de desusi a la zona delimitada, no respectar el traçat 
senyalitzat del circuit, no acatar les indicacions dels jutges o comissaris de  i no 
carrera i no concloure el relleu, fins i tot per lesió. 
 

 

11. CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

 
 

11.1 Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per 
l'Organització. 
 

11.2 Queda totalment prohibit seguir als corredors amb moto, bicicleta, patins o 
qualsevol altre vehicle rodat. La Policia Local i l'Organització de la prova els 
retiraran del circuit per evitar accidents. 

 

 

12. ASSEGURANÇES ACCIDENTES i RC. 

 
 

12.1 L’organització declina tota responsabilitat pels danys, perjudicis o lesions que 
els participants en aquesta prova puguin sofrir o causar de tercers, si bé 
disposa d'una Assegurança d'accidents i Responsabilitat Civil que cobrirà les 
incidències inherents a la prova. 
 

 
 
 
 
 



 
 

13. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT i ALTRES CONDICIONS LEGALS 

 
 

13.1 Tots els participants pel fet d'inscriure's, declaren conèixer i acceptar el 
present Reglament i el Plec de Descàrrec de Responsabilitats i Protecció de 
Dades i Drets d’imatge. En el cas de dubtes prevaldrà el criteri de l’organització. 
D’acord amb la LLEI ORGANICA de 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, s'informa que les seves dades personals 
s'incorporaran a un fitxer propietat del Tretzesports, autoritzant a aquest el 
tractament de les dades personals per al manteniment i gestió de l’activitat 
esportiva.  

13.2 Drets d’imatge: Pel sols fet d’acceptar aquest reglament, el participant autoritza,  
a l’organitzador pugui utilitzar les imatges que es puguin recollir en el transcurs 
de la cursa, a efectes promocionals de la mateixa cursa i que en cap cas 
s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades. El participant renuncia al 
dret a rebre cap compensació econòmica per aquestes imatges. 

13.3 Així mateix, autoritza expressament a Tretzesports per enviar-li informació 
relativa a aquesta activitat esportiva i de les empreses 
patrocinadores/col·laboradores. Pot exercitar, en els casos que procedeixi, als 
seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a: 
info@tretzesports.com, posant en l’assumpte “Baixa Dades Personals”. 

 
 
 

14. MODIFICACIONS DEL PRESENT REGLAMENT 

 

14.1 Qualsevol modificació o ampliació del present reglament, serà comunicada per 
l’organització amb antelació suficient als participants. La comunicació de les 
possibles modificacions es farà mitjançant al capità de l’equip i en casos molt 
puntuals també de manera directe a tots els participants o participant afectat 
en concret. 

 
 
 

 

 


