ماراثون  QVIXOTEالرابع والعشرون 20 ،أكتوبر 2019
سيوداد ﷼

التنظيم
الماراثون الرابع والعشرون الشهير لكاستيا ﻻ مانتشا – نصف الماراثون الشهير التاسع لكاستيا ﻻ مانشا – عشرة أﻻف
لكاستيا ﻻ مانشا .
البطولة االثانية والثمانون للماراثون ﻓﻲ إسبانيا على اﻻطﻼق.

التاريخ ،المكان ،الجوﻻت.
المادة  .1اﻻختبارات التي تشمل

سيقام ﻓﻲ اليوم التالﻲ  20أكتوبر  2019الماراثون الرابع والعشرون الشهير لكاستيﻼ ﻻ مانتشا  ،ونصف المارثون
المشهور لكاستيا ﻻمانشا وعشر ألف لكاستيﻼ ﻻ مانشا.

ستقام البطولة االثانية والثمانون للماراثون ﻓﻲ إسبانيا على اﻻطﻼق والطبعة الثالثة والعشرون من بطولة الماراثون
لكاستيﻼ ﻻمانشا.
المادة  .2المغادرة والوصول
سيُمنح الخروج ﻓﻲ الساعة  9.30صباحا ً من محيط مركز ري خوان كارلوس الرياضﻲ  ،شارع خوان رامون خيمينيز ،
مما يسمح بحد أقصى خمس ساعات ﻹنهاء الماراثون  ،وساعتين ونصف الساعة ﻹنهاء نصف الماراثون وساعة واحدة
وخمس عشرة دقيقة ﻹنهاء العشرة آﻻف .ﻓيما يتعلق بالبطوﻻت المتحدة  ،سوف تخضع ﻷحكام لوائح اﻻتحادات المناظرة.
سيتم الوصول إلى مسارات ألعاب القوى في مركز ري خوان كارلوس الرياضﻲ.

المادة  .3الجوﻻت
وسيتم التنافس على المسابقات على مسافة  42.195متر ،ماراثون 21.097 .متر  ،نصف ماراثون و 10.000
متر من  10كم.
الدوائر المعتمدة من  ، RFEAوالتﻲ سوف تعمل على اﻷسفلت  ،من خﻼل مدينة سيوداد ﷼ .سيتم التحكم ﻓﻲ اﻻختبار من
قبل الكلية الرسمية للقضاة ﻓﻲ مجتمع كاستيﻼ ﻻمانشا.

معلومات عامة
المادة  .4المعلومات العامة.

ﻷي نوع من المعلومات  ،اتصل بـ:
ماراثون QUIXOTE ADAD
صندوق بريد  / 13080/184سيوداد ﷼
تلفون 636.336.939 / 639.066.985 / 644.418.478 :
أيميلorganizacion@maratonclm.net / inscripciones@maratonclm.net :
www.maratonclm.net

الخدمات
المادة  .5الخدمات المتاحة للمشاركين.
في مراكز الملك خوان كارلوس واﻷمير فيليب لﻸلعاب الرياضية  ،أماكن المغادرة والوصول  ،ستكون هناك
جميع أنواع الخدمات:
خزانة للثياب
اﻻستحمام
غرف خلع المﻼبس
العﻼج الطبيعﻲ
الرعاية الطبية والتمريضية
مركبات الرعاية الصحية

التسجيﻼت واﻷسعار
المادة  .6تواريخ التسجيل واﻷسعار.

يجب أن يتم عبر اﻹنترنت على الموقع اﻹلكتروني .www.maratonclm.net :سيتم اعتبار التسجيل مكتمﻼً
بعد سداده من خﻼل بوابة الدفع اﻵمنة على موقعنا .وبمجرد اﻻنتهاء  ،سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى المشارك
ﻹبﻼغه ببياناته في التسجيل النهائي.
حتى  15سبتمبر:
حتى  31سبتمبر:
حتى  13اكتوبر:

ماراثون

 30يورو
 40يورو
 50يورو

نصف ماراثون
 15يورو
 20يورو
 25يورو

عشرة أﻻف
 12يورو
 15يورو
 18يورو

لن يتم قبول التسجيﻼت بعد  15أكتوبر.
هذه اﻷسعار ﻻ تشمل رخصة يوم ) 5يورو إلزامي لماراثون و  3يورو لنصف ماراثون و  10كم .للعدائين الذين
ليس لديهم رخصة وطنية  ، -RFEA -رخصة إقليمية لكاستيﻼ ﻻ مانشا  -FACLM-أو بطاقة ، Corredor Plus

سارية المفعول .

فيما يتعلق بالبطوﻻت الفدرالية  ،سيتم اتباع أحكام اللوائح الخاصة باﻻتحادات المقابلة.
سيتم تسديد رسوم التسجيل  ٪ 50في حالة اﻹصابة  ،بعد تبرير المنظمة عن طريق التقرير الرسمي الطبي ،
وذلك قبل شهر واحد من اﻻختبار.
في حالة تعليق السباق بسبب قوة قاهرة  ،لن يتم استرداد رسوم التسجيل
جائزة اﻹخﻼص:
جميع القادمين ﻓﻲ الدورة السادسة والعشرون من عام  ، 2018والتﻲ يتم تسجيلها قبل  15سبتمبر  ،سوف تدﻓع ﻓقط 25
يورو.

شكل الدفع
المادة  .7طريقة الدفع
من خﻼل كلمة السر من تأمين الدفع من موقعناwww.maratonclm.net .

معلومات للمشاركين
المادة  .8تأكيد اﻻتصال وتصحيح اﻷخطاء

ستقوم المؤسسة باﻻتصال بالمشارك فقط لطلب أي معلومات ضرورية أو مسائل إختبار التقارير أو اﻻختﻼف
التنظيمي.
عند اﻻنتهاء من التسجيل  ،ستقوم المنظمة بإرسال بريد إلكتروني إلى الرياضي يؤكد مشاركته والبيانات المشار
إليها.
أرقام:
المادة  .9تاريخ سحب اﻷرقام

ستتم سحبها مع الشريحة ﻓﻲ اليوم السابق للسباق  ،من الساعة  3.30إلى الساعة  ، 20.30ﻓﻲ مقر كازينو سيوداد ﷼
القديم  ،شارع  Caballerosرقم  ، 3أو المكان المشار إليه ﻓﻲ ذلك الوقت.

ويمكنهم سحب رقم السباق في نفس اليوم من السباق من الساعة  7:30صبا ًحا إلى الساعة  9:00صبا ًحا  ،في
مركز اﻷمير فيليب الرياضي  ،بجوار البداية  ،فقط هؤﻻء الرياضيين المشاركين في ماراثون كاستيﻼ ﻻمانشا
الشهير الذي سبق أن أشار إلى المنظمة .من خﻼل استمارة التسجيل.
يجب على الرياضيين المشاركين ﻓﻲ بطولة إسبانيا المطلقة ﻓﻲ سباق الماراثون أن يختاروا بالضرورة اليوم قبل السباق
ﻓﻲ الجدول أعﻼه.
هام :يحمل الرقم اعﻼنات عن الجهات الراعية التﻲ تساهم ﻓﻲ دعم الحدث  ،لذلك يجب وضعها ﻓﻲ المقدمة وﻓﻲ مكان
ظاهر .قد يتم استبعاد أي رياضﻲ يخفق ﻓﻲ القيام بذلك.

الفئات
المادة  .10فئات لﻼختبارات المختلفة
سوف يكون الماراثون الرابع والعشرون الشهير لكاستيﻼ ﻻ مانتشا  ،و ونصف ماراثون التاسع كاستيﻼ ﻻ مانشا  ،و
عشرأﻻف من كاستيﻼ ﻻمانشا  ،مفتو ًحا لمن يريد ذلك  ،سواء كان أو لم يكن اتحادًا  ،دون تمييز من شرط أو أمة أو
جنس  ،طالما أنهم وصلوا إلى سن  18ﻓﻲ يوم اﻻختبار.
ﻓقط ﻓﻲ حالة عشر اﻻف قد تشارك أيضا مع  16سنة  ،مع إذن خطﻲ من الوالدين أو اﻷوصياء.

الفئات التالية منصوص عليها في الماراثون الرابع والعشرين QUIXOTE
الفئات
كبير
ذ – 35أ35
ذ – 40أ40
ذ – 45أ45
ذ – 50أ50
ذ – 55أ55
ذ – 60أ60
ذ – 65أ65
ذ – 70أ70

ذكور وأناث

من سن  18إلى  34عا ًما
من  35إلى  39سنة
من  40إلى  44سنة
من  45إلى  49عا ًما
من  50إلى  54سنة
من  55إلى  59عا ًما
من  60إلى  64سنة
من  65إلى  69عا ًما
من 70سنة أو أكثر

سيتم إنشاء التصنيفات لجميع الفئات  ،مع الجوائز والجوائز المشار إليها أدناه.

المادة  -11الفئات في البطوﻻت الفدرالية
الفئات  ،ﻓﻲ حالتك ،من بطولة المطلقة ﻹسبانيا من ماراثون وبطولة الماراثون من كاستيﻼ ﻻمانشا ستعطى وﻓقا للوائح
من  RFEAو. FACLM

الجوائز
المادة  .12الجوائز النقدية.
يتم إنشاء الجوائز النقدية التالية.

ماراثون
الرجال

اﻻول€1000-
الثانﻲ€600-
الثالث€400-
الرابع€200-
الخامس€100-

النساء

اﻻول€1000-
الثانﻲ€600-
الثالث€400-
الرابع€200-
الخامس€100-

نصف ماراثون
الرجال

اﻻول€500-
الثانﻲ€300-
الثالث€200-
الرابع€100-
الخامس€50-

النساء

اﻻول€500-
الثانﻲ€300-
الثالث€200-
الرابع€100-
الخامس€50-

المادة  -13العﻼمات التجارية للحصول على جوائز نقدية.
للحصول على  ٪100من الجوائز النقدية من التصنيف العام للماراثون  ،يجب أن تكون عﻼمة أقل من " 2h.25'00ﻓﻲ
ﻓئة الرجال وأقل من " 2h.55'00ﻓﻲ ﻓئة اﻹناث.
من أجل الحصول على  ٪ 50من الجوائز النقدية للتصنيف العام للماراثون  ،يجب أن تكون عﻼمة أقل من "2h.35´00
ﻓﻲ الرجال و " 3h.10´00ﻓﻲ ﻓئة اﻹناث.

للحصول على  ٪100من الجوائز النقدية للتصنيف العام لـ نصف الماراثون ،يجب عمل عﻼمة أقل من
" 1h.09’00في فئة الرجال وأقل من " 1h.22’00في فئة اﻹناث.
للحصول على  ٪50من الجوائز النقدية للتصنيف العام لـ نصف الماراثون ،يجب عمل عﻼمة أقل من
" 1h.13’00في فئة الرجال وأقل من " 1h 26’00في فئة اﻹناث.
وسيتم منح الجوائز النقدية بمجرد اﻹعﻼن عن التصنيفات النهائية وبمجرد استﻼم نتائج مكافحة المنشطات ،
حسب الحالة.
للحصول على مجموعة من الجوائز  ،يجب على الفائزين إرسال إلى المنظمة organizacion@maratonclm.net ،
 ،اﻻسم الكامل  ،نسخة من  NIFو  IBANلحساب البنك حيث سيتم إجراء التحويل لمبلغ الجائزة التﻲ تم ربحها .لهذا ،
سيكون لديهم حتى  15ديسمبر  ،كحد أقصى.
المادة  .14الفئة المحلية .جوائز معدنية للماراثون
يحق للرياضيين المشاركين أو المولودين ﻓﻲ سيوداد ﷼ الحصول على الجوائز التالية نقدًا ﻓﻲ حدث الماراثون.
 100يورو للمصنف/ة اﻻول/ى
75يورو للمصنف/ة الثانﻲ/ة
 50يورو للمصنف/ة الثالث/ة
ﻓﻲ الفئة المحلية لن يكون هناك قيود على العﻼمات التجارية.

المادة . 14.1جائزة خاصة لﻸندية
•ستحصل اﻷندية الثﻼثة التﻲ تضم معظم الرياضيين ﻓﻲ ماراثون على لحم خنزير وجبن.
•ستحصل اﻷندية الثﻼثة التﻲ تضم معظم الرياضيين ﻓﻲ نصف الماراثون على لحم خنزير وجبن.
•ستتلقى اﻷندية الثﻼثة التﻲ تضم أكثر الرياضيين تصل إلى عشرة آﻻف لحم خنزير وجبن.

سيقوم المشاركون بالتسجيل بشكل فردي لﻺشارة إلى اسم النادي الذي ينتمون إليه.
يمكن لﻸندية  ،إذا رأت ذلك مناسبًا  ،أن تقدم إلى المنظمة قائمة بالرياضيين المشاركين بحلول اﻷول من أكتوبر  ،تشير
إلى رقم هاتف وعنوان بريد إلكترونﻲ لﻼتصاﻻت المحتملة.
الجوائز
المادة 15 -الكأس معروض على الفئات التالية:
ماراثون
ﻷول  / 3اعتبارا من العام
ﻷول  / 3من كل ﻓئة
ﻷول  3المحلية
نصف ماراثون
ﻷول/ى  3اعتبارا من العام
إلى أول كل ﻓئة
عشر اﻻف

ﻷول  / 3اعتبارا من العام
المادة . 15.1مطالبات للتصنيف العام.
جميع التصنيفات هﻲ المسؤولية الوحيدة ﻷعضاء لجنة القضاة ﻓﻲ  RFEAوFACLM.
سوف يتم تقديم المطالبات التﻲ تؤثر على مواقف التصنيف مع الجوائز أو الجوائز كتابةً  ،إلى جانب  50يورو  ،إلى
الحكم ﻓﻲ غضون مدة أقصاها  30دقيقة من النشر المؤقت للتصنيفات التﻲ ستقرر .ﻓﻲ حالة اعطاء سبب للوسيط سيعاد
 50يورو.
المطالبات اﻷخرى التﻲ ﻻ تؤثر على الجوائز أو الجوائز يجب إرسالها كتابيًا إلى بريد المنظمة :
organizacion@maratonclm.netلتوجيه انتباه الحكم  ،قبل اﻷربعاء بعد اﻻحتفال بالحدث.
ستقوم المنظمة بإبﻼغ قرارات المحكم  ،أو تلك المتعلقة بالمؤسسة نفسها  ،ﻓﻲ غضون ﻓترة أقصاها  10أيام  ،والتﻲ من
خﻼلها سيتم اعتبار التصنيفات نهائية.
المادة  .16اﻻلتزام بسحب الجوائز والجوائز
إلزامﻲ سحب الجوائز والجوائز المناظرة ﻓﻲ مراسم تسليمها .سوف يفقدون حقهم ﻓﻲ أولئك الذين لم يلتقطوها.

اﻻعتماد قبل المنظمة
المادة  .17طلب تسجيل البيانات من قبل المنظمة
يجوز للمؤسسة ﻓﻲ أي وقت طلب اعتماد البيانات الموضحة ﻓﻲ نموذج التسجيل .عدم انتظام أو التزوير من نفسه سوف
يسبب عدم اﻷهلية.
المادة  .18اعتماد الهوية من قبل المشاركين.
يجب على جميع الرياضيين الذين يحصلون على جائزة مالية أو كأس تذكارية إثبات شخصيتهم بواسطة  NIFأو جواز
السفر إذا طلبت المنظمة ذلك.

العناية الطبية
المادة  .19الخدمات الطبية
سيكون لدى المنظمة خدمات طبية متخصصة ﻓﻲ أماكن المغادرة والوصول وأثناء الجوﻻت.
المادة  .20قرارات الخدمات الطبية وقضاة اﻻختبار
يحق للخدمة الطبية للمسابقة ولقاضييها أن ينسحبوا أثناء اﻻختبار أي رياضﻲ يظهر  ،ﻓﻲ رأيهم  ،حالة جسدية قد تكون
ضارة بصحتهم.
المادة  .21تحديد للرياضيين الذين يعانون من مشاكل طبية
أي متسابق يعانﻲ من مشاكل طبية  ،كالحساسية أو غيرها  ،قد يطلب من المنظمة تسمية مع صليب أحمر  ،وينقش
المشكلة على الظهر ويضعها ﻓﻲ مكان مرئﻲ لمزيد من السيطرة والمعلومات ﻓﻲ حالة الضرورة الطبية.
المادة . 21.1السيطرة على تناول المنشطات.
وﻓقا للوائح اﻻتحاد الدولﻲ ﻷلعاب القوى  ،سيتم تنفيذ مراقبة المنشطات على العدائين الذين تم تعيينهم من قبل ممثلﻲ
AEPSAD.سيتم تقديم العدائين إلى مراقبة المنشطات المقدمة مع وثيقة تعريفية اجتماعية .إن رﻓض تمرير السيطرة على
المنشطات يفترض عدم التأهيل التلقائﻲ لجميع اﻷغراض.

فقدان اﻷهلية
المادة  .22أسباب اﻻستبعاد.
سيتم استبعاده من قبل قضاة اﻻختبار:
•الﻼعب الذي ﻻ يكمل الدورة الكاملة.
ظهرا ثابتًا ومرئيًا.
•من ﻻ يرتدي
ً
•من يغير دعاية الرقم.
•من يدير مع ظهري منح لرياضﻲ آخر.
•من يدخل خط النهاية دون ظهور.
•من ﻻ يلتفت إلى مؤشرات القضاة.
•من الذي يظهر سلو ًكا غير رياضﻲ.
•كل من يرﻓض تمرير مراقبة المنشطات.
•من لم يضع الرقاقة التﻲ سلمتها المنظمة.

المادة  .23فقدان الحقوق بسبب عدم اﻷهلية
سيفقد المتسابقون غير المؤهلين جميع الخيارات للحصول على جوائز نقدية وجوائز تذكارية باﻹضاﻓة إلى أخذها ﻓﻲ
اﻻعتبار ﻓﻲ التصنيف المقابل

التوفير
المادة  .24توفير نقاط.
سيكون هناك منشورات منعشة كل  5كيلومترات من الكيلومتر  ، 5ونقاط المياه واﻹسفنج كل  5كيلومترات من الكيلومتر
. 7.5الموهوبين وﻓقا للمعايير التﻲ وضعتها  RFEA.واﻻتحاد الدولﻲ ﻷلعاب القوى.
المادة  - 25اﻹمداد الفردي
يجب على الرياضيين الذين يفضلون القيام بذلك تقديم نوع الطعام أو المشروبات التﻲ يرغبون ﻓﻲ تناولها ﻓﻲ نقاط
اﻻنتعاش  ،وتقديم الطلب المذكور إلى المنظمة ﻓﻲ اليوم السابق للسباق أثناء تسليم اﻷرقام.

التأمين على اﻻختبار
المادة  - 26تأمين المشاركة.
سيتم تغطية جميع المشاركين المسجلين رسميا ً بوثيقة تأمين المسؤولية المدنية  ،التﻲ واﻓقت عليها المنظمة  ،والتﻲ
ستغطﻲ الحوادث التﻲ تحدث كنتيجة مباشرة لتطوير اﻻختبار وليس نتيجة للمعاناة أو الكامنة الفارغة  ،التهور  ،اﻹهمال .
وعدم مراعاة القوانين واللوائح  ،إلخ.
تتنازل المنظمة عن كامل المسؤولية عن اﻷضرار التﻲ قد يتسبب بها المشاركون ﻓﻲ هذا اﻻختبار ﻷنفسهم كما ﻷشخاص
آخرين بسبب اﻷسباب المذكورة أعﻼه.

هدايا
المادة  .27هدايا للمشاركين.
سيتم منح جميع المشاركين المسجلين مواد رياضية وحقيبة من العداء مع هدايا عند إزالة الرقم .وكذلك حقيبة اﻹمدادات
لجميع الذين وصلوا إلى خط النهاية.
يمكن تحميل الدبلوم والصور وصول والمهنية مجانا من المسؤول عن الموقع الرسمﻲ  www.maratonclm.netأيام
بعد اﻻختبار.
سيتلقى جميع المشاركين ﻓﻲ الطبعة الرابعة والعشرين من ماراثون  ، Quixoteعند عبور خط النهاية  ،ميدالية تذكارية.
تسليم الجوائز والجوائز
المادة  28مكان وزمان تسليم الجوائز.
سيقام ﻓﻲ مركز ري خوان كارلوس الرياضﻲ ﻓﻲ سيوداد ﷼ ﻓﻲ اﻷوقات التالية:
10الف الشهير من كاستيﻼ ﻻمانشا :من الساعة .12.00
نصف الماراثون الشهير التاسع لكاستيا ﻻ مانشا :من الساعة .12.30
الماراثون الرابع والعشرون الشهير من كاستيﻼ ﻻمانشا :من الساعة .14.00

حقوق الصور
المادة  - 29قبول المشاركين لنقل البيانات والصور ﻷغراض تتعلق بالنشاط.
يقبل المشاركون نشر وتسجيل وتوزيع الصور ومقاطع الفيديو التﻲ تم التقاطها أثناء اﻻختبار وإعطاء مواﻓقتهم على
ماراثون ،QVIXOTEان يقوم بمفردها أو من خﻼل رعاتها أو أطراف ثالثة  ،بمعالجة المعلومات بشكل حصري
وحصري لﻸغراض الرياضية أو الترويجية أو التجارية  ،أو بياناتها الشخصية  ،باﻹضاﻓة إلى صورتها ضمن اﻻختبار
من خﻼل الصور الفوتوغراﻓية ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك.
يقبل جميع المتسابقين نشر أسمائهم ﻓﻲ تصنيف الحدث  ،ﻓﻲ وسائل اﻹعﻼم و  /أو اﻹنترنت  ،عن طريق التسجيل.
وﻓقا للقانون اﻷساسﻲ  1999/15المؤرخ  13ديسمبر  ،حماية البيانات الشخصية  ،يجوز للمشارك ممارسة حقه ﻓﻲ
الوصول إلى هذه الملفات من أجل تصحيح أو إلغاء جزئﻲ أو مجموع محتواه .لممارسة هذا الحق  ،يجب أن تطلب كتابةً
إلى مكتب ماراثون  QVIXOTEالمسجل سيوداد ﷼ ,صندوق بريد .184

قبول الﻼئحة
المادة  .30قبول اللوائح من قبل المشاركين.
يأخذ جميع المشاركين الخروج ويقبلون ويوقعون على إخﻼء المسؤولية عن بيان حماية البيانات والمسئولية  ،باﻓتراض
هذا النظام وقواعد  RFEAو  IAAF.ﻓﻲ حالة الشك  ،سوف تسود معايير المنظمة.
ينتمﻲ هذا اﻻختبار إلى التقويم الرسمﻲ لﻼتحاد الملكﻲ ﻷلعاب القوى اﻹسبانية  ،ومن خﻼل تسجيله  ،يواﻓق السمسار
صراحة على نقل بياناته اﻷساسية إلى هذا الكيان من أجل التجهيز  ،قبل شركة التأمين  ،للتأمين اﻹجباري للحوادث
والحوادث .المسؤولية المدنية باﻹضاﻓة إلى إدارة ترخيص اليوم والترتيب الشعبﻲ ﻻختبارات الطرق .ﻓﻲ أي حال وعلى
النحو المنصوص عليه ﻓﻲ قانون حماية البيانات  ،قد يمارس الطرف المعنﻲ ﻓﻲ المستقبل حقوقه ﻓﻲ الوصول والتصحيح
واﻹلغاء والمعارضة من خﻼل كتابة أو إرسال بريد إلكترونﻲ إلى اﻻتحاد الملكﻲ اﻷسبانﻲ الرياضﻲ . Avenida de
 nº81 - 28.008 Madrid. Valladolidالبريد اﻹلكترونﻲ:

