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Article 0. FLY RUNNING®
Volar corrent, córrer volant.
Córrer a alta velocitat per la muntanya entre pedres i tocant el cel. Per corredors i amants de la
muntanya amb ganes de noves emocions i experiències. Si compleixen els requisits significa que ets
un Fly Runner!

Article 1. FLY RUNNING SERIES® 2017
Les FLY RUNNING SERIES, organitzades per Pangea Attitude, consta de tres curses que es realitzaran
a les estacions d’esquí de La Molina, Tavascan i Vall de Núria durant l’estiu del 2017.
SALOMON FLY RUNNING - LA MOLINA 2017
•
•
•
•

Data: 17 de juny de 2017
Lloc: Estació d’esquí de La Molina
Inscripcions: Punt 3
Format: Crono individual (ronda classificatòria) + Avalanche

SALOMON FLY RUNNING – TAVASCAN 2017
•
•
•
•

Data: 1 de juliol de 2017
Lloc: Estació d’esquí de Tavascan (La Pleta)
Inscripcions: Punt 3
Format: Crono individual (ronda classificatòria) + Avalanche

SALOMON FLY RUNNING – VALL DE NÚRIA 2017
•
•
•
•

Data: 22 de juliol de 2017
Lloc: Estació d’esquí Vall de Núria - Queralbs
Inscripcions: Punt 3
Format: Crono individual

1.1. Format de competició
A cada prova es realitzaran dos descensos:
1- Crono individual (Ronda classificatòria): Cada corredor sortirà cada varis segons. L’ordre de
sortida serà per número de dorsal. Aquesta baixada només comptabilitza com a ronda
classificatòria per la posterior sortida conjunta.
2- Sortida conjunta/ Avalanche: A la sortida els corredors estaran ordenats en calaixos segons
la classificació de la crono. En aquest descens es decideixen els guanyadors de cada prova
de les Fly Running Series.
En el cas de Vall de Núria només es realitzarà una crono individual (sortida individual cada varis
segons) que determinarà els guanyadors de la prova.
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L’ascens al punt de sortida es realitza preferentment per mitjans mecànics per estar en condicions
optimes pel descens. Només en el cas de que no es disposi de mitjans mecànics per arribar al punt
de sortida els Fly Runners pujaran a peu amb temps suficient perquè l’ascens sigui prou pausat per
estar en les millor condicions pel descens.
A la web www.flyrunning.com hi ha publicats els recorreguts de cada cursa.
IMPORTANT : En el cas de que hi hagi condicions meteorològiques o altres causes de força major
que no permetin el funcionament del telecadira, la organització es plantejarà de fer un únic descens
ja que caldrà pujar a peu al punt de sortida, o fins i tot suspendre la prova si la meteorologia és
extrema i perillosa pels participants.
1.2. Sistema de puntuació i classificació
La classificació de cada cursa
El que arribi en primera posició a la línia d’arribada serà el guanyador de la cursa. En el cas de que
hi hagi un empat entre corredors en la línia d’arribada, guanyarà aquell que hagi realitzat en menys
temps a la crono individual. Excepte a Fly Running de Núria, on el corredor que completi el circuit
amb menys temps serà el guanyador.
La classificació de les series
Cadascuna de les 3 proves atorgarà una puntuació basada en la posició final i que se sumarà per
determinar la classificació general de les series. Guanyarà qui hagi sumat més punts.
La puntuació de cada prova s’establirà de la següent forma:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

100 pt
088 pt
078 pt
072 pt
068 pt
065 pt
062 pt
061 pt
060 pt
059 pt
058 pt
057 pt

13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º

056 pt
055 pt
054 pt
053 pt
052 pt
051 pt
050 pt
049 pt
048 pt
047 pt
046 pt
045 pt

25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º

044 pt
043 pt
042 pt
041 pt
040 pt
039 pt
038 pt
037 pt
036 pt
035 pt
034 pt
033 pt

37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º

032 pt
031 pt
030 pt
029 pt
028 pt
027 pt
026 pt
025 pt
024 pt
023 pt
022 pt
021 pt

49º
50º
51º
52º
53º
54º
55º
56º
57º
58º
59º
60º

020 pt
019 pt
018 pt
017 pt
016 pt
015 pt
014 pt
013 pt
012 pt
011 pt
010 pt
009 pt

61º
62º
63º
64º
65º
66º
67º
68º
69º

008 pt
007 pt
006 pt
005 pt
004 pt
003 pt
002 pt
001 pt
0

L’última prova de les Fly Running Series (Vall de Núria) tindrà un 20% més de puntació que la resta
de les proves.
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1.3. Trofeus i regals
TROFEUS I REGALS DE CADA CURSA
Es repartiran de la següent forma:
•

3 primers i 3 primeres de la general: Trofeu + regals patrocinadors (*)

(*) Per establir la classificació de cada cursa només es comptabilitza l’ordre d’arribada en la
baixada de l’Avalanche. excepte a Fly Running de Núria, on el corredor que completi el circuit amb
menys temps serà el guanyador.
TROFEUS I REGALS DE LES FLY RUNNING SERIES
Els 3 primers i 3 primeres de la les series obtindran un trofeu (*)
(*) Els trofeus de les FLY RUNNING SERIES s’entregaran a l´última cursa de les series, just després
de l’entrega de premis de la cursa.

Article 2. Requisits de participació
Per a participar a qualsevol de les curses de les FLY RUNNING SERIES s’han de complir els següents
requisits:
•
•
•

Ser major d’edat el dia de la prova
Conèixer i acceptar les condicions del present reglament
Estar perfectament informat sobre què és el FLY RUNNING i disposar dels coneixements,
experiència, material i dels nivells físic i psicològic necessaris per poder suportar i superar
possibles problemes relacionats amb el fly running, desnivell, orografia i l’entorn salvatge de
l’esdeveniment, tals com: la fatiga, els problemes musculars i en articulacions, les
contusions, les ferides lleus, el fred, la pluja, la neu, la boira, la calor...etc

Per formar part de la classificació general de les FLY RUNNING SERIES i optar als premis és
imprescindible participar i acabar les tres curses. En cas contrari, el corredor apareixerà a la
classificació global sense possibilitat d’optar als premis de la classificació general.

Article 3. Inscripcions
Cada prova de les FLY RUNNING SERIES 2017 disposa de 200 places obertes:
•
•
•
•

MOLINA: 22€ (federats) 25€ (NO federats)
TAVASCAN: 22€ (federats) 25€ (NO federats)
NÚRIA: 17€ (federats sense tren cremallera), 20€ (NO federats sense tren cremallera), 22€
(federats amb tren cremallera), 25€ (NO federats amb tren cremallera)
PACK FRS: 50€ (federats sense tren cremallera), 55€ (federats amb tren cremallera), 59€ (NO
federats sense tren cremallera), 64€ (NO federats amb tren cremallera)

Totes les inscripcions es faran a través de la web www.flyrunning.com
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Aquells participants que no disposin de targeta federativa oficial de muntanya, estan obligats a
tramitar una assegurança, la vigència de la qual es limitarà al dia de la prova i que tramitarà la
mateixa Organització, amb un cost extra pel participant de 3€.
L’Organització es reserva el dret a ampliar o a reduir el nombre de places 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.flyrunning.com
EL PREU DE LA INSCRIPCIÓ INCLOU:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dorsal i Cronometratge
Assegurança d’accidents
Serveis mèdics i ambulància
Servei de guarda-roba
Avituallament
Pàrquing gratuït
Preu exclusiu per participants de 5€ (valor de 12,85€) amb el tren cremallera (Núria). Els
corredors que hagin comprat el bitllet a preu especial només hauran de mostrar el seu DNI
a la taquilla de l’estació de Queralbs per obtenir el bitllet. El bitllet només és vàlid pel trajecte
Queralbs – Núria (No vàlid des de l’estació de Ribes de Freser).
Bossa del corredor amb regals dels patrocinadors
Trofeus pels guanyadors
Comida en la zona de llegada (Tavascan)

Article 4. Política de devolucions
La inscripció és personal, intransferible i els canvis de dorsal no estan permesos.
Devolucions de cada cursa
Fins les dates exposades a continuació serà possible donar-se de baixa amb una devolució de
l’import total de l’inscripció menys 5€ per despeses de gestió.
-

Fins al 4 de Juny (Fly Running La Molina)
Fins al 18 de Juny (Fly Running Tavascan)
Fins al 2 de Juliol (Fly Running Núria)

Devolucions inscripcions a les Fly Running Series
Fins les dates exposades a continuació serà possible donar-se de baixa de les Fly Running Series amb
dret a devolució d’un % de l’inscripció:
-

Fins al 4 de Juny – 75%
Fins al 18 de Juny – 50%
Fins al 2 de Juliol – 25%

A partir del 2 de Juliol ja no es realitzarà cap devolució.
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Per donar-se de baixa simplement cal sol·licitar-ho enviant un email a info@flyrunning.com.
En el cas de suspensió de la cursa per raons alienes a la organització que impedeixin la seva
realització amb seguretat, tals com condicions meteorològiques extremes, incendi forestal, etc. no
es realitzaran devolucions.

Article 5. Dorsal, bossa del corredor i guarda-roba
5.1. Recollida de dorsal i bossa del corredor
El participant estarà obligat a portar el dorsal durant tota la prova, sempre a la part frontal del cos,
de forma totalment visible i per damunt la roba.
Cada dorsal serà personal i intransferible i per defecte només s’entregarà (juntament amb la bossa
de regal) a la persona inscrita. A efectes de verificació serà imprescindible que cada corredor
s’identifiqui amb el seu DNI, PASSAPORT o NIE facilitat durant l’inscripció.
ELS CANVIS DE DORSAL NO ESTAN PERMESOS SOTA CAP CONCEPTE.
La recollida de dorsal i bossa de regal NOMÉS es realitzarà en les dates i horaris descrits al programa
publicat a la web oficial de l’esdeveniment www.flyrunning.com.
5.2. Guarda-roba
Els corredors que ho desitgin podran deixar en una bossa que proporcionarà la organització, la roba
que vulguin a la zona de sortida. La organització baixarà les bosses a la zona d’arribada quan hagi
finalitzat la prova.
Un cop finalitzada cada cursa i durant els 15 dies posteriors a la cursa, l’Organització guardarà els
objectes oblidats i perduts durant la prova a les oficines de l’estació d’esquí els qual s’hauran d’anar
a buscar durant aquest període de 15 dies.
Finalitzat aquest termini, l’organització no respondrà a les peticions del seus propietaris.

Article 6. Descàrrec de responsabilitat i declaració d’aptitud física
La inscripció a les SALOMON FLY RUNNNING SERIES implica l’acceptació de les normes i l’adequada
preparació del participant per a la prova, essent aquest conscient dels perills que implica córrer a
alta velocitat en baixada i per muntanya, on a tot això s’hi suma la complexitat de possibles
condicions meteorològiques adverses. En aquest sentit, el participant eximeix a l’Organització dels
possibles problemes causats per caigudes, accidents o problemes de salut derivats de la seva
participació en qualsevol de les curses esmentades en aquest reglament.
Els corredors inscrits a qualsevol de les proves subjectes al present reglament 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.
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A aquests efectes, en el moment de la recollida del dorsal, el corredor haurà d’entregar signat “el
descàrrec de responsabilitat i declaració d’aptitud física”.
La versió imprimible del document esmentat es pot descarregar a: www.flyrunning.com

Article 7. Material tècnic obligatori i recomanat
7.1. Material obligatori
Per participar a totes les curses serà obligatori:
-

L’ús de sabatilles: No estan permeses les sandàlies o calçat que no cobreixi tot el peu.
Samarreta: No es pot anar sense samarreta.
Paravent*
Impermeable amb caputxa*

*En el cas de les condicions meteorològiques ho aconsellin, s’informarà a tots els corredors a través
de les XXSS de la prova, que finalment el paravent o l’impermeable amb caputxa només són
recomanables però no obligatòries.
7.2. Material recomanat
Es recomana a demés utilitzar el següent material
-

Casc lleuger: Tipus casc d’escalada o esqui de muntanya
Guants i genolleres
Turmelleres
Crema solar: De protecció total
Ulleres de sol: Amb vidres i muntures de plàstic especials per activitats esportives.

L’ús de pals està totalment prohibit.

Article 8. 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,
metge, infermer o membre de la organització en qualsevol moment que duri
l’esdeveniment.
• Aquells participants que decideixin retirar-se de la cursa, han d’avisar al jutge d’arribada.
• Al llarg del recorregut hi haurà diversos comissaris que controlaran que tots els participants
segueixin el reglament, especialment la normativa d’avançaments (veure paràgraf 10.2).

Article 9. Penalitzacions i reclamacions
9.1. Taula de penalitzacions
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Les persones autoritzades per sancionar podran ser: els comissaris, metges i els responsables de la
organització.
DESCRIPCIÓ DE LA FALTA
(De major a menor gravetat)
Omissió d’auxili a una altra persona.

PENALITZACIÓ
Desqualificació i prohibició
participar en futures edicions

de

Abandó sense haver-ho notificat a l’Organització en el Desqualificació i prohibició
moment de l’abandó.
participar en futures edicions

de

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.
Desobediència de les ordres dels comissaris, responsables
de la organització metges o infermers

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

Manca de l’equipament obligatori o negar-se a realitzar Desqualificació
una inspecció de material.
No permetre deliberadament l’avançament d’un altre Penalització de 30’’ el primer avis
corredor (veure Article 9.3).
Penalització de 60’’ el segon avís
Desqualificació el tercer avís
Sortir del recorregut marcat retallant la distància del Es valorarà segons cada cas
recorregut
Llançar voluntàriament residus a terra o qualsevol tipus de Desqualificació
conducta que pugui alterar el medi natural.

9.2. Solidaritat entre Fly Runners
L’organització disposa de serveis mèdics i de rescat per accidentats.
Això no eximeix a tots els corredors a ajudar-se en el cas de que un company necessitar ajuda, i mes
si tenim en compte que la primera persona a detectar a un corredor accidentat, sol ser un altre
corredor.
Per tant, en el cas de que un corredor trobi a un company accidentat durant el descens, te la
obligació d’interessar-se pel seu estat i en el cas de que l’accidentat necessiti ajuda urgent cal
quedar-se amb ell i avisar al següent corredor que passi perquè continuï el descens i demani ajuda
al primer comissari o metge que es trobi pel recorregut.
Donat el cas els corredors que han perdut temps per ajudar a un company podran repetir el descens
(si l’accident s’ha produït a la crono) o be li comptarà el temps de la crono en el cas de que l’aturada
hagi estat durant l ‘Avalanche.

8

No aturar-se davant d’un accident per interessar-se per l’estat de l’accidentat, ajudar-lo o avisar a
la organització si escau implicarà la desqualificació immediata del corredor i prohibició a participar
a futures edicions.
9.3. Avançaments
Els corredors més ràpids tenen preferència de pas i per tant tots els corredors tenen la obligació de
permetre i facilitar l’avançament d’un altre corredor que l’hagi atrapat a partir del moment que el
corredor més ràpid li demani pas.
Per facilitar l’avançament el corredor ha de desplaçar-se al costat més segur del camí (SEMPRE I
QUAN AQUESTA MANIOBRA ES PUGUI FER DE FORMA SEGURA) per que el corredor més ràpid
l’avanci per dins del camí. No fer-ho serà motiu de sanció.
9.4. Reclamacions
Qualsevol reclamació es podrà dirigir a l’e-mail info@flyrunning.com durant els 15 dies naturals
que segueixin a la celebració de cada cursa.
L’e-mail haurà de contenir la següent informació del corredor afectat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms
DNI
Club al que pertany (si pertany a algun)
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@flyrunning.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 procedents de NO participants.

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 qualsevol de les curses descrites en aquest reglament, i els dona el seu consentiment per la difusió
i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant els mateixos, en les que resulti
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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 moment, 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
e-mail a info@flyrunning.com
Pangea Attitude es reserva en exclusivitat els dret sobre la imatge de totes les proves vinculades a
la marca registrada FLY RUNNING. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari que n’exploti la imatge
haurà de comptar amb el seu consentiment.

Article 11. Protecció de dades
En compliment amb l'establert en la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, PANGEA ATTITUDE S.L. amb CIF: B66047978, li informem que les seves
dades personals facilitades a través del formulari d'inscripció en el lloc web:
www.pangeattitude.com són incorporades a un fitxer automatitzat anomenat “esdeveniments
esportius“ del que n’és responsable PANGEA ATTITIDE S.L, la finalitat del qual és la d'administrar i
gestionar la seva participació en tots els seus esdeveniments així com la subscripció al nostre
Newsletter a través del qual serà informat sobre els diferents esdeveniments organitzats per
l’entitat responsable.
De qualsevol forma, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els
seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a PANGEA
ATTITUDE S.L a través de l'adreça de correu info@pangeattitude.com
Igualment li informem de que de que les dades personals que ens faciliti al realitzar el procés de
registre a la web www.flyrunning.com per participar en qualsevol dels esdeveniments esportius
descrits en el nostre reglament i en els nostres termes i condicions d’ús, seran incorporats a un fitxer
automatitzat del que responsable l’empresa AMER SPORTS SPAIN, S.A., amb domicili a Parc de
Negocis el Mas Blau II, carrer Conca de Barberà, 4-6, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) y C.I.F.
número A-58644303, amb la finalitat de poder enviar-li de forma periòdica, per mitjans electrònics
comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per AMER
SPORTS SPAIN, S.A. relacionats amb el sector de l’esport i el material, indumentària, peces, articles i
esdeveniments esportius.
En qualsevol moment vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació , cancel·lació i oposició, així
com revocar el consentiment prestat per l’enviament d’aquestes comunicacions comercials
electròniques, remetent un email a info@amersports.com, o mitjançant petició escrita dirigida a
AMER SPORTS SPAIN, S.A., Parc de Negocis el Mas Blau II, carrer Conca de Barberà, 4-6, 08820 El
Prat de Llobregat (Barcelona).
Així mateix , vostè es informat i conscient de que les seves dades personals podran ser objecte de
comunicació, cessió per part d’AMER SPORTS SPAIN, S.A. a altres empreses del seu Grup, entre altres,
a la societat AMER SPORTS CORPORATION, les finalitats de la qual es relacionen amb el sector de
l’esport i el material, indumentària, peces i articles esportius i amb la mateixa finalitat de tractament
que la a dalt indicada per AMER SPORTS SPAIN, S.A. En el cas de que es doni aquesta cessió o
comunicació de les dades personals des d’ AMER SPORTS SPAIN, S.A. a AMER SPORTS CORPORATION
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o a altres empreses del Grup, s’informarà a l’Usuari de que AMER SPORTS SPAIN, S.A. seguirà podent
tractar aquestes dades personals per la mateixa finalitat descrita anteriorment.

Article 12. 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,
News Letter o XXSS.
Aquesta és la Versió 2 del reglament de les Fly Running Series 2017.
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