
Reglament

Els participants en aquesta prova esportiva accepten aquestes normes en

el moment de realitzar la inscripció.

1. El  Brutatló  és  una  carrera  d’obstacles  de  totes  les  naturaleses.  És  una
carrera per equips, 4 persones per equip. Els participants hauran de conèixer i
acceptar íntegrament aquest reglament.

2. El Brutatló és una carrera oberta a partir de 14 anys. Cada participant haurà
de  reconèixer  el  següent:  “Que  estic  físicament  ben  preparat  per  a  la
competició, gaudeix de bona salut general, sense patir infermetat, defecte físic
o lesió que pugui agreujar-se amb la meva participació en aquesta prova. Si
durant la prova, sofrís algun tipus de lesió o qualsevol altra circumstància que
poguessin perjudicar greument la meva salut, ho posaré en coneixement de
l'organització el més abans possible”.

3. IMPORTANT.  En cap concepte se li  lliurarà el  dorsal  a un menor d’edat
sense  l’autorització  paterna  o  d’un  tutor  signada  (aquest  document  estarà
penjat a la pàgina de l'esdeveniment a www.elitechip.net). Es podrà demanar
documents identificatius, DNI o similar per motius de seguretat.

4. Tots els equips tenen l’obligació d’anar disfressats.

5. La distància de la prova serà de 6 km. aprox. Dues voltes al circuit.

6. La  carrera  tindrà  la  seva  sortida  i  arribada  en  els  limítrofs  del  Palau

municipal d'esports d'Andratx el 22 de juny a les 18.00 hores per als equips

amb dorsals de l'1 al 91 i a les 18.05 hores aproximadament per als equips

amb dorsals del 92 al 182.

7. El termini d’inscripció serà des del 15 de maig de 2019 a les 10.00 AM, per 

www.elitechip.net, fins al 17 de juny de 2019 inclòs fins a les 15 hores.

Els equips locals podran apuntar-se directament a la recepció del Palau 
d’Esports de Andratx des del dia 2 fins a fi de places disponibles (182 equips).
Mínim dos empadronats al municipi d’Andratx.

NOVETAT!! Es reserva 60 places per a els equips del municipi d’Andratx

8. El preu per equip és de 40 euros i un poc de menjar o material d'higiene

per CÀRITAS ANDRATX (anirem informant per Facebook de les necessitats



més prioritàries). Aquest s’haurà de lliurar en el moment de recollir els dorsals.
A partir del 10 de juny la inscripció pujarà a 50 euros per equip.

9. Tal com indica el document de descàrrec de responsabilitat i renúncia
de participació tots els pagaments de quotes d'inscripció són  definitius i no
reemborsables.

10. Aquesta  inscripció  inclou:  la  participació  en  la  carrera,  samarreta

tècnica, avituallament, refrigeri , menjar post-brutatló i accés als diferents

premis.  Part  de  la  inscripció  serà  destinada  a  l’Associació  Balear  de

l’esclerosi múltiple (ABDEM) com a l’Associació de Paràlisis Cerebral de

Balears (ASPACE).

11. IMPORTANT, PLACES LIMITADES (182 equips).

12. Cada  equip  haurà  d’emplenar  correctament  totes  les  seves  dades

personals,  ja  que  aquests  seran  acarades  per  l’organització.  Si  hi  hagués

alguna incidència en aquesta inscripció, es podria no deixar participar a aquest

equip.

13. A partir de l'1 de juny si hi ha places restants, aquestes es trauran de
nou per www.elitechip.net. El requisit mínim per entrar en aquestes places serà
que dos dels participants estiguin empadronats al municipi d’Andratx.

14. S'acceptaran modificacions dels components dels equips fins una 
setmana abans de la prova enviant els noms de les altes i baixes així com les 
dades corresponents per a la realització de la inscripció (nom i 2 llinatges, DNI i
data de naixement obligatòriament) al següent correu: 
coordinador_esports@andratx.cat

15. Es donarà un dorsal per persona. El dorsal haurà d’estar visible durant 

tota la carrera. Tot equip que no ho tingui no podrà optar al premi.

16. Que  amb  la  formalització  de  la  inscripció  el  participant  realitza
voluntàriament  i  sota  la  seva  responsabilitat  la  prova.  Per  tant,  exonera  o
eximeix  de  qualsevol  responsabilitat  a  l'organització,  col·laborador,
patrocinador i qualsevol altres participants per qualsevol dany físic o material i,
per tant, RENUNCIA a interposar denuncia o demanda contra els mateixos. A
més, l’organització no es fa responsable de la pèrdua de cap objecte durant la
prova.
17. Per això haurà que presentar el document de descàrrec de responsabilitat

que  estarà  a  la  vostra  disposició  tant  a  l’esdeveniment  creat  a

www.elitechip.net como a la recepció del Palau municipal d'esports d'Andratx.

18. El participant pel fet de participar en el Brutatló accepta el reglament de

la  carrera.  La  seva  interpretació  i  tot  el  que  no  queda  reflectit  en  aquest

reglament serà regulat pel comitè organitzador.

http://www.elitechip.net/
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19. El  participant  és  conscient  que  aquest  tipus  de  competicions,  en

desenvolupar-se al medi natural, a llocs de difícil control i obstacles artificials,

duen un risc addicional per ells. Per això, assisteix de pròpia voluntat assumint

íntegrament els riscs i conseqüències derivades de la seva participació.

20. La recollida de dorsals es realitzarà a partir de dia 17 de juny a partir de

les 09:00h a la recepció del Palau municipal d’esports d’Andratx fins una hora

abans de l’inici  de la mateixa (17.00).  Vos recordem l’obligació de dur una

borsa amb productes per Càritas Andratx (punt 6 d’aquest reglament).

21. Hi haurà servei de dutxes i àrea d’esbarjo infantil

22.      Hi haurà servei de guarda-roba; aquest es tancarà 15’ abans de l'inici de
la carrera.

23.      La carrera es tancarà al cap de dues hores i mitja després del seu inici.

24.     No està permès seguir la carrera amb bicicleta ni cap vehicle motoritzat 

extern a l’organització.

25.     Es recomana córrer amb calçat adequat i roba de poc valor, ja que molts

obstacles suposen la deterioració (tacat) de la roba.

26.     Obtindran premi:

Els 10 equips amb millor disfressa que passi per el photocall.

La comparsa més nombrosa, per això es tindrà en compte els equips que 

s'inscriguin amb el mateix nom seguit d'un número a partir de l'1. En cas   

d’empat obtindrà el premi l’equip que s’hagi inscrit abans.

La resta de premis es sortejaran entre tots els equips participants i els grups 

de voluntaris.

27. Tots els participants hauran de superar tots els obstacles del recorregut 

(almenys una volta) del Brutatló per optar als premis.

28. Els premis es lliuraran durant el  menjar post-competició.  Una vegada
lliurats  els  premis es procedirà als  sorteigs dels  diferents  patrocinadors del
Brutatló.

29.     L'organització podrà utilitzar imatges, vídeos i so dels participants durant la
prova,  incloent-hi  moments  previs  i  posteriors,  des de la  recollida  de dorsals,
lliurament de premis i trasllat dels participants. A més els voluntaris, personal de
muntatge o personal extern a la prova però que d’una forma o una altra participi
en ella, acceptaran també la cessió d'aquests drets d’imatge.



30. Tots els atletes participants oficialment inscrits estaran coberts per una
pòlissa d’assegurança concertada per l'organització, que cobrirà els accidents
que poguessin produir-se 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  l’articulat  del  reglament,  etc.,  ni  els
produïts en els desplaçaments al i des del lloc en el qual es desenvolupa la
carrera. Encara així,  recordem el punt 8 d’aquest reglament d’exoneració de
responsabilitat.

31. També haurà contractada una pòlissa d’assegurances de responsabilitat

civil per a la carrera.

32. L’organització disposarà del servei d’ambulància, segons normativa.

33. A més, amb l’acceptació d’aquest reglament, el participant autoritza als
serveis metges de la prova que li practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica
que poguessin necessitar estant o no en condicions de sol·licitar-la; davant el
seu  requeriment  es  compromet  a  abandonar  la  prova  si  ells  ho  estimen
necessari per a la seva salut.

34. La seguretat de la prova anirà a càrrec de la policia local d'Andratx, 

protecció civil d'Andratx i l’organització de la Brutatló.

35. Els participants seguiran les instruccions i  acataran les decisions que

prenguin els responsables de l’organització (jutges, metges i organitzadors) en

temes de seguretat.

36. El preu per al menjar post-brutatló pels no participants serà de 3 €. Es
podran comprar els tiquets a la recepció del Palau d’esports d’Andratx fins a
final d’existències.

37. Vos recordem a tots que bàsicament, és una prova no competitiva i el 

que importa és passar una bona estona i fer poble!!

38. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció
de Dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal
recollides per poder realitzar la inscripció seran arxivades per l’organització,
sent  aquesta  qui  la  custodií.  La  seva  finalitat  és  només  per  realitzar  les
inscripcions i  els  resultats.  Els  participants podran exercir  el  seu dret  en el
sentit  de demanar que s’anul·lin  aquestes dades,  rectifiquen,  cancel·lació  o
oposició  mitjançant  comunicació  al  correu  coordinador_esports@andratx.cat
mitjançant correu ordinari a la seu de l’organització Carrer Son Prim s/n Palau
d’esports.
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