
REGLAMENT 
La participació a La Nocturna de Canet 2019 implica acceptar el present 
reglament: 
GENERAL 
▪ La participació a La Nocturna de Canet implica acceptar els drets d’imatge de les 

fotografies i vídeos fets durant el transcurs de la cursa i la seva utilització per la 
difusió de la cursa. 

▪ Les inscripcions no es poden cancel·lar sota cap concepte. 
▪ Tot el que no s’hagi especificat, o imprevistos de darrera hora, queda sota la 

decisió de l’organització. 
▪ L’organització declina tota responsabilitat pel que fa als accidents i/o altres 

perjudicis que la participació pugui ocasionar als participants, abans, durant o 
després de la cursa. 

▪ Els participants menors d’edat s’han d’haver inscrit amb el vist-i-plau del seu 
pare/mare o tutor, i han de fer el circuit acompanyats per aquests. 

▪ És responsabilitat de cada participant l’haver obtingut els coneixements i 
formació necessaris per poder participar, i ser conscient de la informació 
tècnica de la cursa, així com del seu propi estat físic. 

▪ Durant la cursa és obligatori portar el dorsal ben visible, sense doblegar ni 
retallar. 

▪ Els participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a 
l’organització en el control més proper al lloc de la retirada. 

▪ Els participants hauran de seguir les indicacions donades per qualsevol membre 
de l’organització. 

▪ Els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper 
qualsevol accident que hagin observat. 

▪ L’organització resoldrà les reclamacions efectuades pels participants. 
▪ L’organització tindrà prevista l’assistència mèdica dels participants. 

MATERIAL 
▪ És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat i obligatori 

per la cursa. 
▪ És obligatori portar frontal o llanterna, (no serà facilitat per l’organització), 

aquest haurà d’estar en perfecte estat i en funcionament en el moment de 
prendre la sortida. S’acceptarà l’opció samarreta amb led incorporat. 

▪ Es recomana dur calçat adequat per una cursa de muntanya. 
SERÀ MOTIU DE DESQUALIFICACIÓ 
▪ Llençar deixalles durant el recorregut. 
▪ La conducta antiesportiva. 
▪ Rebre ajuda externa fora dels punts d’avituallament previstos. 
▪ Retallar el recorregut marcat. 
▪ Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del 

recorregut 



 


