INFORMACIO GENERAL
Data: 14 de maig de 2016.
Sortida: Sant Ferran. Crta. La Mola, Km. 6,2 a les 17:30 hores.
Meta: Passeig de la Marina (la Savina).
Hora límit d’arribada: a les 19:30 hores.
Límit d’inscripcions: 800 participants.
Preu de la inscripció:
- 15 € fins el dia 20 d’abril de 2016 fins que s’esgotin les places .
-

20 € del 21 d’abril al 9 de maig de 2016, en el cas d’haver places disponibles.
(El dia 9 de maig a les 24 hores es tancarà la inscripció online)

-

30 € divendres 13 de maig de 2016, en el cas d’haver places disponibles.
(No es podran fer noves inscripcions el dissabte 14 de maig)

Nota: Els inscrits abans de dia 20 d’abril tindran el seu nom escrit al dorsal.
Política de devolució d’inscripcions: Fins el dia 31 de març es retornarà l’import de la
inscripció, menys 10 €, per despeses de gestió de la baixa. Desprès d’aquest termini
no s’admetran baixes per cap motiu.
Recorregut: Circuit urbà i interurbà, tancat totalment al trànsit. Es transitarà pels
carrers i les carreteres que s’indiquen a continuació:
Altitud
15

Itinerari
Sortida real. Entrada localitat Sant Ferran. Entrada localitat,
volta a la dreta por c/ Guillem Montgrí, direcció Es Pujols.

Km. total
0

5
5

Avituallament. Sortida localitat
Es Pujols. Entrada localitat por Av. MIramar, rodona recte,
volta a l’esquerra per c/ Espalmador.

1
2,6

5
3
3
3
2

Sortida localitat, direcció La Savina
Avituallament.
Platja de Ses Illetes, recte direcció La Savina.
La Savina, volta a la dreta direcció Port.
Meta. Port de La Savina. Passeig de la Marina.

3
5,5
5,7
7,4
8,1

Avituallaments: Aigua als punts quilomètrics 1, 5,5 i a l’arribada.
Edat mínima: 16 anys fets el dia de la competició. En cas de ser menor de 18 anys,
s’haurà d’aportar l'autorització paterna que exigeix l'organització per a tal efecte . El
document es pot descarregar de la pàgina web o del correu de confirmació de la
inscripció.
Retirada de dorsals:
Lloc: PORT DE LA SAVINA. A la carpa ubicada en el Passeig de la Marina (devora la
línea de meta)
Divendres 13/05/2016 de 10:00 a 21:00 ininterrompudament.
Dissabte 14/05/2016 de 9:00 a 14:00 hores
ATENCIÓ: NO SE ENTREGARAN DORSALS A SANT FERRAN ABANS DE LA SORTIDA.
Per a la retirada del dorsal serà imprescindible un document oficial d’identitat (D.N.I.,
passaport, carnet de conduir) i sabre el nº de dorsal assignat.
El participant que no pugui acudir en persona a la retirada del seu dorsal pot autoritzar
una altra persona. Hi ha un formulari el qual, la persona autoritzada, haurà de portar
emplenat, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del DNI de l’ autoritzant. Es podrà
descarregar aquest document des de la web o al correu de confirmació de la inscripció.
Trasllats dels participants: L’organització posarà a disposició dels participants, prèvia
sol·licitud al formulari d’inscripció, un servei de trasllats a la línia de sortida.
A tots los participants, juntament amb el dorsal, se’ls entregarà el tiquet del punt de
sortida que hagi indicat en el formulari d’inscripció. Para poder accedir a l’autobús és
necessari aquest tiquet i ha de coincidir amb la parada.
Un cop triat el punt de trasllat al formulari d'inscripció, els canvis s'hauran de fer al
recollir el dorsal a Formentera. No s'admetran canvis ni per telèfon ni per mail.
ATENCIÓ: Per als participants que arribin des de Eivissa, dissabte al migdia el trasllat
serà des del pàrquing de l’Estació Marítima de La Savina, a les 16:15 hores. Abans
d’accedir a l’autobús es necessari recollir el dorsal a la carpa, que es lliuraran fins les 14
hores, per lo que pregam que facin el seu desplaçament des de Eivissa en prou temps.
NO S’ADMETRÀ CAP PASSATGER QUE NO TENGUI TIQUET O QUE NO TENGUI
DORSAL.
Punts de trasllats dels participants i horaris:
-

La Savina (pàrquing de l’Estació Marítima), a les 16:15 h.
Sant Francesc Xavier (Pàrquing de Sa Sanieta – Sup. Eroski) a les 16:30 hores
Es Pujols (c/Barcelona, devora de la rodona direcció Sant Ferran), a les 16:15
hores.
Creuer Mariland (pujada a la Mola), a les 16:15 hores.
Es Caló (pàrquing des mollet), a les 16:30 hores.

La tornada des de la Meta als punts de trobament serà a partir de les 19:30 hores.

Nota: L’organització es reserva el dret de canviar els horaris i lloc de recollida de
persones per motius tècnics. En aquest cas els horaris definitius seran comunicats als
participants a la recollida dels dorsals.
Control de carrera: Es realitzarà mitjançant un xip fixat a la sabata dels atletes
(cordons o tancament adhesiu de velcro) per a garantir un cronometratge correcte. Si
no es disposa de xip o aquest està fixat incorrectament no es podrà cronometrar el
temps de la carrera.
Els participants que disposin de xip groc podran utilitzar-lo, codificant-lo a través de
l’organització (introduint el codi al formulari d’inscripció de la pàgina web). Els que no
disposin de xip en propietat hauran de llogar-ne un de blanc en el moment de retirar el
dorsal (3 € de lloguer + 5 € de depòsit). En finalitzar la prova i tornar el xip, se’ls
tornarà aquest depòsit.
Obsequis: En retirar el dorsal cada atleta rebrà un record. A més a qui finalitzi la prova
tindrà dret a medalla i a diploma acreditatiu amb el temps aconseguit. Aquest diploma
podrà ser descarregat de la nostra web a partir de dia 16 de maig.
Servei de guarda-roba: A la sortida/meta hi haurà un servei de custòdia de bosses que
vetllarà per les pertinences dels atletes participants. La retirada es realitzarà
mitjançant el número de dorsal. La borsa haurà d’anar tancada i identificada amb la
ferratina que li subministrarà l’organització. Només s’admetrà una borsa per
participant de màxim 10 Kg.
El guarda-roba romandrà obert fins a quinze minuts abans de la cursa. S'anima a que el
participant vingui a la cursa exclusivament amb el necessari per a aquesta.
L’organització no es fa responsable dels efectes personals que es deixin al guarda-roba.
Servei mèdic: Hi haurà un metge responsable d’aquest servei. Tots els atletes amb
problemes físics, respiratoris, al·lèrgics, etc., que necessitin atencions especials hauran
de notificar-ho a l’organització abans d’iniciar la competició i fer-ho constar al revers
del dorsal.
Cada corredor participa en la cursa baix la seva responsabilitat y declara tenir un nivell
de condició física suficient para afrontar la prova. L’organització recomana a tots els
corredores realitzar-se un reconeixement mèdic i/o una prova d’esforç abans de la
sortida.
Assegurança de la carrera: Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per
una pòlissa d’assegurança contractada per l’organització, que cobrirà els accidents que
es puguin produir com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova i mai
com a derivació d’un patiment o tara latent, lesió, imprudència, negligència,
inobservança de les lleis i de l’articulat del reglament, ni pels produïts en els
desplaçaments al i des del lloc on es desenvolupi la carrera.
L’organització declina tota responsabilitat de los danys que els participants puguin
sofrir causar a tercers en hores posteriors a la seva participació en la cursa.

Seguretat de la carrera: La Policia Local de Sant Francesc, subsector de Trànsit de la
Guàrdia Civil, Protecció Civil de Formentera i l’organització són els encarregats de
vetllar per la seguretat de la prova. Els atletes participants obeiran totes les indicacions
que rebin del personal encarregat de la seguretat de la prova.
Servei d’ambulància: Hi haurà un servei a la sortida, coa de carrera i arribada.
Trofeus:
- Trofeu als 3 primers classificats de les següents categories: “Absoluta masculina”,
“Absoluta femenina”, “Absoluta masculina local” i “Absoluta femenina local”.
- Trofeu al primer classificat de la resta de categories segons l’article 3 del reglament.
En aquesta edició els trofeus son acumulatius.
Lliurament de trofeus: A línia de Meta (la Savina), aproximadament a les 19:00 hores.
La NO presència en el acte de entrega de trofeus se entendrà com la renuncia als
trofeus. Tota delegació a una altra persona por part de los guanyadors haurà de ser
coneguda i autoritzada por la Organització, com a mínim mitja hora abans de la
cerimònia.
Atenció als participants a línia de meta: els participants tindrà a la seva disposició WC,
vestuaris i dutxes a línia de meta i serveis de fisioteràpia i de recuperació activa.

REGLAMENT
ARTICLE 1.- La inscripció en la cursa suposa l’acceptació del present reglament.
ARTICLE 2.- Edat mínima: 16 anys fets el dia de la competició. En cas de ser menor de
18 anys, s’ha d’aportar l'autorització paterna que exigeix l'organització per a tal efecte.
El document es pot descarregar de la pàgina web o del correu de confirmació de la
inscripció.
ARTICLE 3.- Categories: Es considerarà constituïda una categoria quan hi hagi 3 o més
atletes inscrits; en cas contrari, l’organització podrà anul·lar la categoria i classificar els
atletes en altres categories.
-

Absoluta masculina.
Absoluta femenina.
Absoluta masculina local.
Absoluta femenina local.
Juvenil y Júnior masculina i femenina (01/01/1997 – 14/05/2000).
Promesa y Sénior masculina i femenina (15/05/1981 – 31/12/1996).
M35 masculina i femenina (15/05/1971 – 14/05/1981).
M45 masculina i femenina (15/05/1961 – 14/05/1971).
M55 masculina i femenina (nascuts abans del 14/05/1961).

ARTICLE 4.- Trofeus:
- Trofeu als 3 primers classificats de les següents categories: “Absoluta masculina”,
“Absoluta femenina”, “Absoluta masculina local” i “Absoluta femenina local”.
- Trofeu al primer classificat de la resta de categories segons l’article 3 del reglament.
En aquesta edició els trofeus son acumulatius.

ARTICLE 5.- Desqualificacions: Seran automàticament desqualificats de la prova tots
els atletes que:
- no es col·loquin el dorsal oficial de la prova.
- no realitzin el recorregut complet.
- alterin o ocultin la publicitat del dorsal.
- duguin el dorsal adjudicat a un altre atleta.
- entrin a meta sense dorsal.
- no atenguin les instruccions dels jutges o del personal de l’organització.
L’organització podrà excloure de la prova a alguns participants per comportaments
antiesportius o de falta de respecte a cap els organitzadors i/o la resta de participants.
Els corredors desqualificats perdran automàticament tota opció a trofeu.
ARTICLE 6.- Política de devolució d’inscripcions: Fins el dia 31 de març es retornarà
l’import de la inscripció, menys 10 €, per despeses de gestió de la baixa. Desprès
d’aquest termini no s’admetran baixes per cap motiu.
ARTICLE 7.En la seva inscripció a la 8 KM. SANT FERRAN – LA SAVINA 2016, els participants donen el seu
consentiment perquè el CONSELL DE FORMENTERA i UNISPORT CONSULTING-GERMATUR
GESTION SL, per si mateixos o mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb
finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter
personal.
D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei
15/1999 de 13 de desembre (en endavant LOPD), l'entitat li informa que les dades obtingudes
per a la realització de les gestions pròpies de l'organització de l'esdeveniment esportiu seran
incloses en diversos fitxers mixtes denominats clients / participants, i la responsable dels
fitxers és GERMATUR GESTION SL amb C.I.F. B-57164303, amb domicili al c / Gremi Sabaters,
21 A37 - Palma, Illes Balears.
D'acord amb el que s'estableix a la llei, el participant té el dret d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició de conformitat amb els art. 15, 16, i 17 de la LOPD article 27 RLOPD-articulo30 de la
RLOPD / article 31-33 de la RLOPD / article 31-33 de la RLOPD / article 35-37 de la RLOPD. Per
fer-ho, s'haurà de sol·licitar per escrit al domicili social de GERMATUR GESTION SL, C / Gremi
Sabaters, 21 març º A37-07009 Palma de Mallorca.
El participant consent de manera expressa que l'encarregat del tractament, faci les cessions de
les dades contingudes en els fitxers a les entitats i organismes patrocinadors de
l'esdeveniment esportiu perquè desenvolupin les tasques que li són propis, inclòs l'enviament
de promocions i publicitat de conformitat amb la legislació aplicable, cessions que es troben
emparades en l'art 6, art .11 i 12 de la LOPD. En el cas que s'oposi a aquesta cessió ha
d'exercitar la seva oposició per escrit al domicili social de GERMATUR GESTION SL, C / Gremi
Sabaters, 21 març º A37-07009 Palma de Mallorca.

Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la 8
KM. SANT FERRAN – LA SAVINA 2016 per a tot el mon, mitjançant qualsevol dispositiu
(Internet, publicitat, etc.), Els inscrits cedeixen, sense límit temporal, de manera expressa a
l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i
la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seva imatge
(reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc. ).
L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als
organitzadors de la 8 KM. SANT FERRAN – LA SAVINA 2016 a la gravació total o parcial de la
seva participació en la mateixa, dóna el seu consentiment perquè pugui utilitzar la seva imatge
per a la promoció i difusió de la prova en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto,
DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva
explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a
rebre compensació econòmica alguna.

ARTICLE 8. - Descàrrec de responsabilitat:
Considerant que he realitzat la meva inscripció per 8 KM. SANT FERRAN – LA SAVINA 2016 em
comprometo a complir les regles que regulen la carrera, a més de les regles de la direcció de la
carrera i accepto el reglament que es troba a la pàgina web de l'organització. www.maratoformentera.com
Por la presente:


Admeto que sóc l'únic responsable de totes les meves possessions i equipament esportiu
durant el desenvolupament de la prova i les seves activitats col·laterals.



Afirmo i verifico que estic físicament preparat i prou entrenat per aquesta competició i
que he passat els reconeixements mèdics oportuns. Estant físicament ben preparat per a
la competició, tinc bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió que
pugui agreujar-se amb la meva participació en aquesta prova. Si durant la prova, patís
algun tipus de lesió o qualsevol altra circumstància que pogués perjudicar greument la
meva salut, ho posaré en coneixement de l'organització el més aviat possible.



Accepto rebre sota el meu propi cost el tractament mèdic en cas de ser necessari per
lesió, accident i / o malaltia durant la prova. Per això, assisteixo de pròpia voluntat i
iniciativa assumint íntegrament els riscos i conseqüències derivades de la meva
participació.
Permet el lliure ús del meu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de
comunicació preses durant la prova . En cas de ser menor d'edat, s’ha d’aportar
l'autorització paterna que exigeix l'organització per a tal efecte . El document se pot
descarregar de la pàgina web o del correu de confirmació de la inscripció



Eximeixo a l'organització, directors de l'esdeveniment , col·laboradors , patrocinadors i
voluntaris de la prova de qualsevol responsabilitat o reclamació per part meva. Incloent
qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta i casos de mort . No és aplicable si el dany o
lesió és motiu de la mala acció o deixadesa per part de l'organització .



Disposo de capacitat física , destresa tècnica i recursos de supervivència suficients com
per garantir la meva pròpia seguretat , sota les condicions d'autonomia en què es
desenvolupa la prova .



Domino i em comprometo a complir les normes i protocols de seguretat establerts per
l'organització per a la prova , així com a mantenir un comportament responsable que no
augmenti els riscos per a la meva integritat física o psíquica . Seguiré les instruccions i
acataré les decisions que prenguin els responsables de l'organització (jutges , metges i
organitzadors ) en temes de seguretat .



Autoritzo als Serveis Mèdics de la prova, a què em practiquin qualsevol cura o prova
diagnòstica que pogués necessitar estant o no en condicions de sol·licitar , davant els seus
requeriments em comprometo a abandonar la prova si ells ho consideren necessari per a
la meva salut .



El meu dorsal és personal i intransferible pel que no podrà portar un altre participant o
persona en el meu lloc.



Conec que l'entitat organitzadora , es reserva el dret d'admetre o no a algun participant ,
tot i haver abonat els drets de subscripció que em serien retornats en cas de no ser
admès.



Em comprometo a seguir les pautes generals de respecte al medi ambient :
a ) Transitar amb prudència pel circuit de la prova .
b ) No produir alteracions en els processos i en el funcionament natural dels
ecosistemes .
c ) No deteriorar els recursos biòtics , geològics , culturals o , en general, del paisatge .
d) Sortejar o evitar les zones mediambientalment sensibles .
e) Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs adequats o , en tot cas , lluny de
punts de pas o reunió de persones.
f ) No abocar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats
usualment per a la recollida dels mateixos .

ARTICLE 9. - Els organitzadors es reserven el dret de canviar o modificar qualsevol informació
referent a la carrera o cancel·lar la mateixa per causes de força major, publicant-ho a la web
oficial.

ARTICLE 10. – Queden prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a
l'organització. Els vehicles motoritzats i bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa
portaran una identificació visible en tot moment.

ARTICLE 11. - Els participants accepten cadascun dels articles d'aquest reglament i es
comprometen honestament i amb honor a no anticipar-se al moment de la sortida i a cobrir la
distància completa abans de creuar la línia de meta.

