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REGLAMENT NIT PIRINEU®2020

La NIT PIRINEU®2020 és un kilòmetre vertical nocturn de muntanya, organitzat per Pangea Attitude, la Molina
club d’esports i l’Estació d’esquí La Molina, que es celebrarà el divendres dia 2 d’octubre de 2020.
La sortida serà a les 19:30 hores al Telecabina de la Molina (Alp) i l’arribada estarà situada al refugi de Niu
de l’Àliga (Bagà). El recorregut tindrà una distància de 5 km i 860 m de desnivell positiu.
El temps màxim per realitzar el recorregut és de 1h30’ i es cronometrarà l’ascensió fins el Niu de l’Àliga.
Els corredors de la NIT PIRINEU, podran gaudir d’una botifarrada al Niu de l’Àliga com a avituallament
d’arribada. Després els participants podran baixar gratuïtament amb el telecabina des de la mateixa zona
d’arribada fins al punt de sortida.

Article 1. Requisits dels participants
L’edat mínima per a participar a la NIT PIRINEU®2020 és de 16 anys complerts durant l’any vigent de la
cursa. És a dir que cal complir l’edat mínima almenys el 31 de Desembre de 2020.
Els participants menors de 18 anys hauran de presentar una autorització del pare/mare o tutor en el moment
de recollir el dorsal a més del DNI.

Article 2. Inscripcions i cancel·lacions
(2.1.) Límit de places
La NIT PIRINEU®2020 disposa de 200 places que es podran adquirir a la web www.ultrapirineu.com a partir
del dia 18 de febrer fins el 24 de setembre. El preu de la inscripció és de 20,66€+IVA.
EL PREU DE LA INSCRIPCIÓ INCLOU:
• Samarreta tècnica exclusiva Salomon per tots els inscrits a la NIT PIRINEU® 2020.
• Participació a la NIT PIRINEU®2020.
• Garantia de cancel·lació.
• Bossa del corredor.
• Fotografia gratuïta durant la cursa.
• Serveis mèdics i ambulància.
• Assegurança d’accidents.
• Assegurança de responsabilitat civil.
• Cronometratge i seguiment en directe a través de Livetrail.
• Avituallament líquid durant la cursa.
• Sopar Botifarrada al Niu de l’Àliga (Zona d’arribada).
• Medalla finisher exclusiva NIT PIRINEU®2020.
• Trofeus pels tres primers/es de cada categoria.
• Descens en telecabina (des del Niu de l’Àliga – Zona d’arribada).
• Servei de guarda-roba.
• Parking gratuït.
L’Organització es reserva el dret a ampliar o a reduir el nombre de places a cobrir per motius de seguretat o
per altres motius que puguin afectar el bon desenvolupament de l’esdeveniment. En cas que es produeixi,
aquesta modificació serà anunciada amb suficient antelació a la web www.ultrapirineu.com
(2.2) Llista d’espera
En el cas que s’exhaureixin les places serà possible apuntar-se a la llista d’espera de manera que el primer
candidat de la llista serà el primer a qui es contactarà en cas de plaça vacant.

(2.3) Canvi de distància
Un corredor inscrit podrà realitzar un canvi de distància enviant un mail a registration@ultrapirineu.com,
sempre que hi hagi places disponibilitat de la distància que vol participar i que ho faci abans del 31 d’agost.
Per realitzar la tramitació del canvi de distància es retornarà l’import total de l’inscripció menys 5€ per
despeses de gestió.
(2.4) Política de devolucions

Tots els corredors podran donar-se de baixa amb dret a devolució d’un 100% de l’import de la
inscripció fins el dia 15 de juny.
A partir del 16 de juny i fins el 31 d’agost, data en la qual es tanquen les llistes d’inscrits definitivament, i ja
no es realitzarà cap devolució, el % de devolució de l’import de la inscripció que es retornarà, es veurà
reduït segons la taula de sota.
Per donar-se de baixa simplement cal enviar un email a registration@ultrapirineu.com sol·licitant la baixa.
*Suplement (5€): Els participants que ho desitgin, podran optar a abonar un suplement de 5€ (només
durant la inscripció), per tenir un 100% de devolució de l’import de l’inscripició, en cas de baixa fins
el 31 d’agost.

ANY 2020
Febrer
Març
Abril
Maig
Del 1 de juny al 15 de juny
Del 16 de juny al 31 de juny
Juliol
Agost
A partir de l’1 de setembre

% IMPORT QUE ES RETORNARÀ
SENSE SUPLEMENT
AMB SUPLEMENT (5€)*
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
100%
30%
100%
20%
100%
Baixes no admeses
Baixes no admeses

IMPORTANT: LES BAIXES SERAN SUBSTITUIDES SEMPRE PEL PRIMER DE LA LLISTA D’ESPERA I
EN CAP CAS ES REALITZARAN CANVIS DE NOM.
Les devolucions es faran a la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar durant el pagament.

Article 3. Descàrrec de responsabilitat i declaració d’aptitud física
La inscripció a la NIT PIRINEU®2020 implica l’acceptació de les normes i l’adequada preparació del
participant per a la prova, essent aquest conscient de la duresa de les condicions geogràfiques i
meteorològiques que es pot trobar en l’entorn on es disputa la mateixa. En aquest sentit, el participant eximeix
a l’Organització dels possibles problemes de salut derivats de la seva participació en la NIT PIRINEU®2020.
Els corredors inscrits a la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en
l’esdeveniment i per tant, exoneren de tota responsabilitat a l'Organització de la prova, i convenen en no
denunciar a l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar
cap reclamació de responsabilitat civil envers les citades parts.
A aquests efectes, al moment de la recollida del dorsal, el corredor entregarà als membres de l’Organització
“el descàrrec de responsabilitat i declaració d’aptitud física”, degudament imprimit i signat.
La versió imprimible del document esmentat es pot descarregar a: www.ultrapirineu.com
En cas de no portar imprimit i signat el descàrrec a l’entrega de dorsals, el corredor propietari del dorsal haurà
de signar-lo in situ durant l’entrega de dorsals.
En el cas dels menors d’edat, el descàrrec haurà de ser signat pels pares o tutors.

Article 4. Material tècnic obligatori i recomanat
Per gaudir amb la màxima seguretat de la cursa i dels entrenaments, cal utilitzar sempre el material adequat
tenint en compte els possibles imprevistos amb els que tot "sky runner" tard o d'hora s'acaba trobant a la
muntanya, tals com: refredament per reducció/aturada del ritme, "pàjares", tempestes, boira, vent, fred ..etc.
A la web oficial de la SALOMON ULTRA PIRINEU®2020 s’ha creat una “secció de material” dedicada
exclusivament a explicar les raons que fan que considerem determinat material com a obligatori o recomanat,
i aclarir els dubtes que generen determinats articles.
Per defecte, tots els corredors sense excepció hauran d'assegurar-se de disposar com a mínim del
material marcat com a obligatori a la taula de la secció de material de la web www.ultrapirineu.com,
per poder realitzar la cursa. El divendres 2 de octubre (segons el que determini l'últim informe

meteorològic), es comunicarà si finalment algun dels articles de la llista NO és obligatori a partir d'una
hora determinada o durant tota la cursa.
El fet que un article sigui obligatori, implica que el corredor ha de portar-lo amb ell, però no necessàriament
l'ha de dur posat, i per tant pot estar dins la motxilla.
Els controls de material es podran fer al 100% dels corredors o aleatòriament en qualsevol punt del
recorregut entre la sortida i l'arribada (inclosos). No portar-lo implica la desqualificació immediata de
la cursa. L’Organització de la cursa podrà suspendre, modificar o escurçar el recorregut quan les
condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Article 5. Punts de control i avituallaments
•
•
•

Cada participant haurà de seguir tot el recorregut marcat, sense saltar-se els senyals i passant per
tots els punts de control.
Cada participant està obligat a atendre les peticions i preguntes de qualsevol comissari, equip mèdic
o responsable d’avituallament bé sigui en controls estipulats o en qualsevol altre punt del recorregut.
Aquells participants que decideixin retirar-se de la cursa, han d’avisar al personal de la cursa en els
punts de control.

Article 6. Guarda-roba i pàrquing
Els participants podran aparcar el seu vehicle gratuïtament al pàrquing del Telecabina de la Molina que està
just al costat de la sortida.
L’Organització posarà a disposició dels participants un servei de guarda-roba a la zona d’entrega de dorsals.
El material haurà d’estar en una bossa o motxilla no superior a 20L, la qual s’haurà d’identificar amb una
etiqueta amb el nom del participant.
L’organització transportarà les bosses al Niu de l’Àliga perquè els participants les puguin recollir a l’arribada.
L’Organització no comprovarà l’estat de la bossa ni del material del seu interior , i per tant no atendrà
a reclamacions per ruptura de la mateixa i/o del material del seu interior, així com tampoc de la pèrdua
dels objectes que contingui. Per això es recomana que tant la bossa com el material del seu interior
no siguin fràgils ni de valor i que el tancament de la bossa estigui ben assegurat per evitar pèrdues.

Article. 7 Penalitzacions i reclamacions
Les penalitzacions descrites a la taula següent, seran aplicades en el lloc i el moment en què es cometin les
faltes. Les persones autoritzades per sancionar podran ser: els comissaris, metges i els responsables de cada
avituallament o punt de control.
Les penalitzacions que impliquin una sanció de temps s’hauran de complir en el mateix punt on s’hagi produït
la infracció i davant del responsable sancionador.
No complir dita penalització seria incórrer en una falta de “desobediència de les ordres dels comissaris,
responsables d’avituallament o equip mèdic”, penalitzada amb la desqualificació.
(7.1) Taula de penalitzacions
DESCRIPCIÓ DE LA FALTA
(De major a menor gravetat)
Omissió d’auxili a una altra persona.

PENALITZACIÓ
Desqualificació i prohibició de participar en
futures edicions

Abandonament sense haver-ho notificat a l’Organització en el Desqualificació i prohibició de participar en
moment de l’abandó.
futures edicions
Cedir el dorsal/xip a una altra persona per què ens rellevi durant
part de la prova o per què la faci sencera i/o aportar dades falses
a l’Organització.
Conducta antiesportiva vers altres atletes o vers l’Organització.

Desqualificació i prohibició de participar en
futures edicions pel propietari original del
dorsal
Desqualificació

Desobediència de les ordres dels comissaris, responsables Desqualificació
d’avituallament o equip mèdic

Manca de l’equipament obligatori o negar-se a realitzar una Desqualificació
inspecció de material.
Negar-se a sotmetre’s a un control mèdic

Desqualificació

Saltar-se un control de pas.

Desqualificació

Llançar voluntàriament residus fora de les zones habilitades Desqualificació
dels avituallaments o qualsevol tipus de conducta que pugui
alterar el medi natural.
Sortir del recorregut marcat retallant la distància del recorregut Desqualificació

(7.2) Reclamacions
Qualsevol reclamació es podrà dirigir a l’e-mail info@ultrapirineu.com durant els 15 dies naturals que
segueixin a la celebració de la NIT PIRINEU®2020.
L’e-mail haurà de contenir la següent informació del corredor afectat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms
DNI
Club al que pertany (si es dóna el cas)
Adreça
Numero de dorsal
Telèfon de contacte
Exposició del fets
Sol·licitud del corredor afectat
Adjunts: Si el corredor ho estima oportú, pot adjuntar al mail proves per fer la reclamació

Les reclamacions es resoldran durant els 7 dies posteriors a l’enviament de l’e-mail.
NOTA: L’e-mail info@ultrapirineu.com només atendrà reclamacions que provinguin directament del
propi corredor afectat i en cap cas es contestaran o s’atendran altres tipus de reclamacions,
comentaris o denuncies.

Article 8. Categories i premis
•
•
•
•

General
Promesa (De 16 a 21 anys complerts durant l’any de referència)
Sènior (De 22 a 39 anys complerts durant l’any de referència)
Veterà/na (A partir de 40 anys complerts durant l’any de referència)

NOTA: En totes les categories es comptarà l’edat que es tingui el dia 31 de desembre de l’any de
referència.

Article 9. Objectes oblidats i perduts
Un cop finalitzada la NIT PIRINEU®2020 i durant els 15 dies posteriors a la cursa, l’Organització guardarà els
objectes oblidats i perduts durant la prova els qual s’hauran d’anar a buscar durant aquest període de 15 dies
en el lloc i horari que s’indicaran a la web. Finalitzat aquest termini, l’Organització no respondrà a les peticions
del seus propietaris.

Article 10. Drets d’imatge
El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de
5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació
de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a Pangea Attitude SL,
i a qui aquesta autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la NIT PIRINEU®
2020 i els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges

preses durant la NIT PIRINEU® 2020, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del
corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.
En tot cas, el participant podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en l’àmbit
reconegut per la ja citada Llei Orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, enviant un email a
info@ultrapirineu.com.
Pangea Attitude es reserva en exclusivitat els dret sobre l’imatge de la prova. Qualsevol projecte mediàtic o
publicitari que exploti la imatge de la NIT PIRINEU® 2020 haurà de comptar amb el seu consentiment.

Article 11. Modificació del reglament
La realització de la inscripció implica el reconeixement i acceptació del reglament.
El contingut d’aquest reglament serà modificat en el cas que s’hi detecti algun error o que algun article no
quedi prou clar pels participants.
Les modificacions rellevants del reglament seran degudament comunicades a través de la web.
Aquesta és la Versió 1 del reglament de la NIT PIRINEU®2020.

