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REGLAMENT LA MOLINA NIT PIRINEU KV® 2023 
 
La Molina Nit Pirineu KV® 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 29 de setembre de 2023. 
 
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. 
 
Tots els corredors rebran una botifarra a l’arribada, per tot seguit, baixar amb el 
telecabina (gratuïtament) i poder assistir a l’entrega de trofeus que es farà a baix a 
prop de la zona de sortida. 
 
Article 0. NOVETATS 2023 
Per tal de facilitar-ne la localització, en aquesta versió 1 del reglament hem destacat 
totes les novetats, respecte a la darrera l’edició del 2022,  incorporant el text ”NOVETAT 
2023!”, a davant de cada punt o paràgraf amb una novetat important. 

 
Si es donés el cas, que en el futur s'incorporés una o més, novetats importants 
aquestes  s’actualitzaran i destacaran com a ” NOVETAT 2023!” en una nova versió 2 
del reglament que substituiria a la versió 1. 
 
Article 1. REQUISITS DELS PARTICIPANTS 
 
L’edat mínima per a participar a La Molina Nit Pirineu KV®  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 2023.  

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 
 
La realització de la inscripció implica el reconeixement i acceptació d’aquest 
reglament. 
 
(2.1) LÍMIT DE PLACES  
 
La Molina Nit Pirineu KV® disposa de 200 places obertes que es podran adquirir a la 
web www.ultrapirineu.com a partir del 13 de gener fins a exhaurir les places.  

Les inscripcions seran directes i els inscrits apareixeran a la llista de participants un 
cop es faci correctament el pagament. 
 
Els corredors/es que estiguin inscrits simultàniament a La Molina Nit Pirineu KV® 
i a la Salomon Mitja Pirineu 21k®, podran sol·licitar un descompte de 10€ enviant 
un mail a registration@ultrapirineu.com. 
 
 
 
 



 

 

 

EL PREU DE LA INSCRIPCIÓ INCLOU: 
 

• Dret a participar a l’edició 2023 de La Molina Nit Pirineu KV®  
• Samarreta tècnica commemorativa exclusiva Salomon Ultra Pirineu® 2023.  
• Assegurança de responsabilitat civil dels participants. 
• Marcatge del recorregut. 
• Dorsal amb xip incorporat. 
• Cronometratge amb plataforma de seguiment en directe Livetrail per amics, 

familiars i acompanyants.  
• Coordinació centralitzada d’emergències (CECOR) 
• Accés a App LiveRun per tots els corredors amb sistema de SOS per 

emergències. 
• Equip mèdic propi amb capacitat d’assistència en carrera equipats amb 

vehicles de suport vital avançat, ambulàncies 4x4 i clíniques mòbils. 
• Botifarrada al Niu de l’Àliga (zona d’arribada). 
• Medalla finisher. 
• Diploma finisher. 
• Trofeus pels tres primers/es de cada categoria. 
• Reportatge fotogràfic gratuït 
• Descens en telecabina (des del Niu de l’Àliga – zona d’arribada). 
• Servei de transport de la bossa de roba al Niu de l’Àliga. 
• Pàrquing gratuït. 

NOTA: La organització no enviarà a domicili els articles que els participants no hagin 
recollit durant la cursa en els llocs i horaris estipulats al programa tals com samarretes, 
medalles, trofeus, etc. Un cop finalitzi l’esdeveniment tot aquest material serà reciclat 
o donat a associacions sense afany de lucre. 
 
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.  
 

• Totes les inscripcions per La Molina Nit Pirineu KV® seran realitzades 
exclusivament per Internet a través de la web oficial www.ultrapirineu.com. 

• NO s’accepta cap altre tipus de pagament que no sigui la targeta bancària. Les 
transferències bancàries o el pagament en metàl·lic NO seran acceptats. 

• NO serà necessari que la targeta estigui a nom del corredor/a. 
• ES MOLT IMPORTANT que un cop realitzada la inscripció el corredor/a 

comprovi que ha quedat registrat correctament a traves del buscador de 
la llista de participants. 

• Paral·lelament el participant també ha de rebre un correu de confirmació amb 
les dades de la seva compra. 
 

Per assegurar la correcta recepció dels correus electrònics de l’Organització i 
evitar que siguin bloquejats o eliminats per l’antispam del servidor de correu, cada 
inscrit haurà d’afegir les següents direccions a la seva llista de contactes: 

• registration@ultrapirineu.com (Correus electrònics relacionats amb les 
inscripcions i pagaments) 

• info@ultrapirineu.com (Correus electrònics de novetats i informació general). 
 
 

 



 

 

 

(2.2) LLISTA D’ESPERA  

Un cop s’exhaureixin les places s'obrirà la llista d’espera, la qual és la única forma de 
cobrir possibles baixes. 

Per tant, els canvis de nom de dorsal no estan permesos, ja que es donarà sempre 
prioritat als candidats de la llista que porten més temps esperant. 

• La llista d’espera estarà ordenada per ordre d’inscripció. 
• En cas que quedés una plaça vacant, l’Organització contactarà per correu 

electrònic o via WhatsApp al primer de la llista d’espera per donar-li l’opció a 
formalitzar la inscripció.  

• Un cop el primer candidat de la llista d’espera entri a la llista d’inscrits, el 
segon candidat de la llista d’espera passarà a ser el primer de dita llista i 
per tant el proper a ser contactat en cas de plaça vacant.  

• Aquells candidats de la llista d’espera que SÍ hagin estat contactats però 
que rebutgin l’opció d’inscripció o que no contestin abans de 72 hores el 
nostre correu electrònic, perdran definitivament la seva plaça.  

• Per assegurar la correcta recepció dels correus de 
registration@ultrapirineu.com (inscripcions) i info@ultrapirineu.com (novetats 
i informació) cal que:  

Ø L’inscrit a la llista d’espera s’ha d’assegurar que la direcció de correu 
electrònic introduïda en el formulari d’inscripció sigui correcte i sense 
errors en punts, comes, guions, majúscules, etc. 

Ø L’inscrit a la llista d’espera ha de revisar freqüentment la safata 
d’entrada de la direcció de correu electrònic facilitada.  

Ø Afegir registration@ultrapirineu.com i info@ultrapirineu.com a la llista 
de contactes per evitar que l’antispam en rebutgi o bloquegi els 
correus.  

 
(2.3) CANVI DE DISTÀNCIA 
 
Un corredor inscrit podrà realitzar un canvi de distància superior, abonant la 
diferència de preu, enviant un correu electrònic a registration@ultrapirineu.com, 
sempre i quan hi hagi places disponibles en la distància que vol participar i que la 
sol·licitud es faci abans del 18 d’agost. 
 

(2.4) BAIXES I POLÍTICA DE DEVOLUCIONS 
 
Tots els corredors podran donar-se de baixa per causa justificada amb dret a 
devolució d’un 100% (menys 3€ per despeses bancàries i de gestió) de l’import de 
la inscripció fins el 31 de maig.  
 
A partir del 1 de juny, el % de devolució de l’import de la inscripció que es retornarà, 
es veurà reduït segons la taula de sota. 
 
A partir del 19 d’agost ja no es realitzarà cap devolució. 
 
Es considerarà causa justificada, totes aquelles causes mèdiques (o de gravetat 
similar) que impossibilitin al participant d’assistir a la cursa. 
 
Per donar-se de baixa caldrà enviar un correu electrònic a 
registration@ultrapirineu.com sol·licitant la baixa, adjuntant un certificat mèdic 
signat que confirmi la contraindicació per participar, o bé (si la causa no és mèdica) la 
documentació oficial / legal que correspongui a la causa al·legada. 
 



 

 

 

*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 la inscripció, en cas de baixa, fins el 18 d’agost. 
 

 % IMPORT QUE ES RETORNARÀ 
ANY 2023 SENSE SUPLEMENT AMB SUPLEMENT (5€)* 
Gener 100% (-3€) 100% 
Febrer 100% (-3€) 100% 
Març 100% (-3€) 100% 
Abril 100% (-3€) 100% 
Maig 100% (-3€) 100% 
Juny 40% 100% 
Juliol 30% 100% 
De l’1 d’Agost al 18 d’Agost 20% 100% 
A partir del 19 d’Agost Baixes no admeses Baixes no admeses 

 
IMPORTANT: les baixes seran substituïdes sempre pel primer de la llista d’espera 
i en cap cas es realitzaran canvis de nom o es reservaran dorsals per una altra 
edició. 
 
Les devolucions es faran a la mateixa targeta bancària que es va utilitzar durant el 
pagament. 
 
Article 3. LA RECOLLIDA DE DORSALS 
 
(3.1) EL DORSAL 
 
Cada dorsal serà personal i intransferible i només serveix per participar a l’edició 
2023 de La Molina Nit Pirineu KV®. 

Durant tota la prova el participant estarà obligat a portar el dorsal sempre a la part 
frontal del cos, de forma totalment visible i per damunt la roba. 
 
El dorsal portarà incorporat un xip que permetrà fer un seguiment del corredor. 
 
A la part posterior del dorsal hi haurà el protocol a seguir en cas d’emergència i els 
números telefònics als que cal trucar. També hi haurà un espai per què el corredor hi 
apunti dades rellevants pels equips mèdics en cas d’emergència o d’estar 
inconscients, com poden ser el grup sanguini RH o si es pateixen al·lèrgies, sida, 
epilèpsia, diabetis, malaltia celíaca...o qualsevol altre malaltia destacable.  
 
(3.2) QUAN I ON RECOLLIR EL DORSAL 
 
Els dorsals es podran recollir en els següents llocs i horaris: 
 

- Al ‘Self Service’ de l’Estació d’esquí La Molina : Divendres 29 de setembre 
entre les 18h i les 19h. 

 
(3.3) DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER LA RECOLLIDA DEL DORSAL 
 

1. DNI/PASSAPORT 
2. Consentiment informat que es pot descarregar a la (imprimit i signat pel titular 

del dorsal) 
3. Targeta de l'assegurança d'accidents (privada o federativa) indicada durant la 

inscripció, excepte els corredors que van comprar l'assegurança d'accidents de 
la organització durant la inscripció. 



 

 

 

(3.4) SI EL TITULAR DEL DORSAL NO POT RECOLLIR-LO PERSONALMENT  
 
En cas que el/la titular del dorsal no pugui recollir-lo personalment a les ubicacions, 
dates i horaris previstos al programa de l’esdeveniment, podrà designar a una persona 
que ho faci per ell, i que s’haurà de presentar-se a la recollida de dorsals amb 
fotocopies de la documentació descrita anteriorment, que en el cas del consentiment 
informat hauran d’estar igualment emplenades i signades pel titular. 
 
Article 4. CONSENTIMENT INFORMAT 
 
La inscripció a La Molina Nit Pirineu KV® implica l’acceptació del reglament i 
l’adequada preparació del participant per a la prova.  
 
El corredor declara estar ben informat de la duresa, dels riscos de la geografia i de 
les condicions meteorològiques extremes que es pot trobar en l’entorn d’alta 
muntanya on es disputa la prova. En aquest sentit, el participant també declara 
que està preparat física i psicològicament per realitzar una prova de les 
característiques de La Molina Nit Pirineu KV® i que ha realitzat les proves 
mèdiques i d’esforç adequades a la seva edat i característiques físiques.  
 
Els corredors inscrits a la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva 
pròpia responsabilitat. 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 document “consentiment informat”, , degudament 
imprimit i signat. 
 
La versió imprimible del document esmentat es pot descarregar a: 
www.ultrapirineu.com 
 
En el cas dels menors d’edat, “consentiment informat”  haurà de ser signat pels pares 
o tutors. 
 
Article 5. MATERIAL TÈCNIC OBLIGATORI I RECOMANAT  
 
Per defecte tots els corredors, hauran d'assegurar-se de disposar com a mínim del 
material marcat com a obligatori la secció de material de la web 
www.ultrapirineu.com, per poder superar els controls de material que hi pot haver 
distribuïts a diferents punts de cada cursa. 
 
El divendres 29 de setembre (segons el que determini l'últim informe meteorològic), 
es comunicarà si finalment algun dels articles de la llista, deixa de ser obligatori. 
 
IMPORTANT: Totes les curses SUP recorren per entorns d’alta muntanya on les 
previsions meteorològiques són menys precises que en cotes mes baixes, i on a 
demés el clima és molt inestable amb canvis de temps sobtats que poden arribar a 
ser extrems tals com calor sufocant, temperatures que poden ser inferiors a 0ºC, pluja 
intensa, calamarsa, neu, vent fort, boira densa, tempestes elèctriques, etc. 
 
La llista de material mínim obligatori i recomanat que publicarem el divendres 29 de 
setembre a la web www.ultrapirineu.com es basarà en la darrera previsió 
meteorològica i per tant, podria ser insuficient en el cas de que la previsió no es 
compleixi o de que es produeixin canvis de temps sobtats durant la cursa.  



 

 

 

Per tant correspon a cada participant valorar el risc que implica la muntanya i 
decidir si ha portar més material extra en benefici de la seva pròpia seguretat. 
 
És molt important que tots els participants revisin bé la llista de material de la 
web www.ultrapirineu.com  clicant el desplegable “més info” de cada article, on 
s’hi detallen les característiques que ha de complir cadascun. 
 
Article 6. PUNTS DE CONTROL 

 
• 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 7. 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 8. MODIFICACIÓ DELS TEMPS DE PAS O SUSPENSIÓ DE LA 
PROVA 
 
En cas de males condicions meteorològiques o de causes de força major, 
l’Organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar les franges 
horàries. 
 
(8.1) MODIFICACIÓ DELS TEMPS DE PAS I NEUTRALITZACIÓ / SUSPENSIÓ 
 
Durant la setmana prèvia a la prova i en base a les previsions meteorològiques del 
moment, l’Organització podrà començar a avisar sobre els possibles canvis que es 
puguin produir. 

La decisió definitiva, però, s’anunciarà com a molt tard durant el divendres 29 de 
setembre. 
 
En el cas que el dia de la prova, les previsions siguin pitjors a les previstes i es consideri 
que posen en perill als corredors (tempesta elèctrica, falta de visibilitat, nevades o gel 
abundants, etc.), es podrà endarrerir la sortida o aturar/neutralitzar la prova, si aquesta 
ja està en marxa. 
 



 

 

 

Si passades unes hores finalment les condicions no milloren se suspendrà 
definitivament La Molina Nit Pirineu KV®. 
 
(8.2) SUSPENSIÓ DE LA PROVA ABANS DE LA DATA PREVISTA  
 
En cas d’anul·lació de la prova per causes de força major i amb una antelació de més 
de 7 dies respecte la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de 
la inscripció. El percentatge de dit import variarà en funció de la data de la suspensió 
i per tant de les despeses ja realitzades. 

En el cas que aquesta anul·lació es faci durant els 7 dies anteriors a la sortida de La 
Molina Nit Pirineu KV® i per causes alienes a l’Organització, o en cas de suspensió de 
la prova un cop realitzada la sortida, no es realitzarà cap reemborsament. 
 
Article. 9 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. 
 
(9.1) TAULA DE PENALITZACIONS 

DESCRIPCIÓ DE LA FALTA                                        
 (De major a menor gravetat) 

PENALITZACIÓ 

Omissió d’auxili a una altra persona. Desqualificació i prohibició de 
participar en futures edicions 

Abandonament sense haver-ho notificat a l’Organització 
en el moment de l’abandó. 

Desqualificació i prohibició de 
participar en 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. 

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

Conducta antiesportiva vers altres atletes o vers 
l’Organització. 

Desqualificació 

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

Desqualificació 

Manca de l’equipament obligatori o negar-se a realitzar 
una inspecció de material. 

Desqualificació 

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 dels avituallaments o qualsevol tipus de 
conducta que pugui alterar el medi natural. 

Desqualificació 

Sortir del recorregut marcat retallant la distància del 
recorregut 

Desqualificació 



 

 

 

(9.2) RECLAMACIONS 

Qualsevol reclamació es podrà dirigir el correu electrònic info@ultrapirineu.com 
durant els 15 dies naturals que segueixin a la celebració de La Molina Nit Pirineu 
KV®. 
 
El correu electrònic haurà de contenir la següent informació del corredor afectat: 
 

• Nom i cognoms  
• DNI  
• Club al que pertany (si es dona 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 del correu 
electrònic. 

 
NOTA: El correu electrònic 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 10. CORREDORS D’ELIT 
 
L’organització, per tal de distingir als atletes d’alt nivell i realitzar una gestió equitativa 
de les inscripcions, reserva places als corredors d’elit. El criteri utilitzat per fer aquesta 
distinció és el seu índex de rendiment ITRA o UTMB. 
 
Inscripció gratuïta: Homes ≥ 800 / Dones ≥ 675 
Inscripció garantida (no gratuïta): Homes	≥ 725 / Dones ≥ 600 
 
A més, el corredor/a ha de complir els “requisits mínims dels participants”, com 
estipula l’article 1 del reglament, per tal de poder formalitzar la seva inscripció. Per 
acabar, totes sol·licituds per obtenir una inscripció s’han de presentar per correu 
electrònic a registration@ultrapirineu.com abans del 18 d’agost de 2023. 
 
Article 11. CATEGORIES I TROFEUS 
 

Els tres primers/es de cada categoria rebran un trofeu. 

• Classificació general 
• De 16 a 29 anys complerts durant l’any de referència 
• De 30 a 39 anys complerts durant l’any de referència 
• De 40 a 49 anys complerts durant l’any de referència 
• De 50 a 59 anys complerts durant l’any de referència 
• Més de 60 anys complerts durant l’any de referència i en endavant 

 
NOTES:  
 

• En totes les categories es comptarà l’edat que es tingui el dia 31 de 
desembre de 2023.  



 

 

 

• A efectes de premis, els corredors premiats a la general, no seran premiats 
a les seves respectives categories per edat, permeten d’aquesta manera 
que més corredors accedeixin els podis de les categories per edats. 
 

Article 12. OBJECTES OBLIDATS I PERDUTS 
 
Un cop finalitzada Salomon Ultra Pirineu® 2023 i fins a un període posterior de 15 
dies, l’Organització guardarà els objectes oblidats i perduts durant la prova els qual 
s’hauran d’anar a buscar durant els propers 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 13. 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 Salomon Ultra Pirineu® 2023 i els dona el seu 
consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les 
imatges preses durant la Salomon Ultra Pirineu® 2023, 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 correu electrònic a info@ultrapirineu.com.  
 
Pangea Attitude es reserva en exclusivitat els dret sobre la imatge de la prova. 
Qualsevol projecte mediàtic o publicitari que exploti la imatge de la Salomon Ultra 
Pirineu® 2023 haurà de comptar amb el seu consentiment.  


