
REGLAMENTO VII GRAN FONS CIUTAT D’ OLIVA 
 
 

Art.1º.-  El CLUB ESPORTIU L’ESPENTA amb el patrocini del EXC.. AYUNTAMENT D?OLIVA, 

organitza el VII GRAN FONS CIUTAT D’OLIVA, cursa a peu que és cel.lebrará el dilluns día 9 de 

octubre de 2017,  a la cual tindrá accés quansevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat que siga 

major de 18 anys. 

-La prova forma part i punturará per al II CIRCUIT DE CURSES PPULARS SAFOR-VALLDIGNA 

 

 

Art.2º.- La eixida és donará  a les 10:00h desde la plaça de l’ajuntament y  l’arribada estará situada en el 

mateix lloc. 

El circuit no és apte per a cadira de rodes. 

Cada corredor deurá situarse a la ixida segons el temps  previst per a que  esta siga fluida. 

El dorsal ha de estar visible en tot moment durant la cursa. 

El temps máxim per a  finalitzar de la prova és de 2:15 h 

 

Art.3º.- La cursa compta amb una distáncia de 12.600. Esta distáncia ha sigut  mesurada mediant G.P.S. 

 

El recorregut estará controlat y vigilat per la Policía Local,organització, amb la colaboració de la  de la 

Creu Roja y de Protecció Civil. 

 

Art.4º.- Las inscripcions és podrán formalitzar a través de la página  CRONO4SPORTS 

i l’inscripció finalitzará el dia 8 d’octubre 

El preu será de 5 euros que és fará efectiu per targeta de débit. 

L’organització obsequiará amb una braga tubular a tots els participants 

 

Art.5º.- El cronometraje de la prova estará a cárrec  de la empresa CRONO4SPORTS  por mig de chip. 

El chip es tornará al finalitzar  la cursa, (sols participants inscrits a la cursa) 

Art. 6º.-  S’estableixen las següents categoríes. 

 

JUNIOR  nascuts 1998-1999 

SENIOR  nascuts 1983-1997 

VETERÁ A nascuts 1978-1982 

VETERÁ B  nascuts  1973-1977 

VETERÁ C nascuts 1968-1972 

VETERÁ D  nascuts 1963-1967 

VETERÁ E nascuts 1958-1962 

VETERÁ  F  nascuts 1957 ó abans 



-Les categories serán igual per a homes com per a dones. 

 

Art. 7 .- Premis: 

 

- Als tres primers classificats de cada categoría. 

- Al primer/a clasificat local de cada categoría. S’entien per local  pertànyer al C.D. L’Espenta o estar 

empadronat en Oliva. 

 

Els  premis NO serán acumulables. 

 

Art. 8.- AVITUALLAMIENT Y SEVEIS 

Hi haurá avituallament d’agua en els kilómetres 4 – 8  y en meta haurá avituallament líquid i  sólid  

Els serveis médics de la cursa estarán ubicats a l’eixida i arrivada. Hi haurá un servei móbil durant el 

temps que dure la prova. 

Així mateix el corredor tindrá sevei de dutxes en el poliesportiu municipal quan finalitze la prova. 

 

Art. 9 .- Els únics vehículs autoritzats a seguir la prova son els designats per l’organizatció 

 

Art. 10 .-Tota persona que no porte dorsal   podrá ser retirada de la prova per l’organizació. 

 

Art. 11.- RECOLLIDA DE DORSALS: 

 

-La recollida de dorsals será el dia de la cursa desde les 7.30 fins 30 minuts abans  del inicio de la 

mateixa. 

-Será imprescindible la presentació del DNI ó autorització amb fotocopia per a la recogida del dorsal 

Art. 12 .- ACEPTACIÓ DEL REGLAMENT. 

 

Tots els participants, por el fet de pendre l’eixida, acepten el present reglament. 

 

Art. 13.- Els participants inscrits estarán coberts por una pólitza de Responsabilitat Civil. 

Tots els participants que no estiguen  federats estarán coberts per una póliyza d’accidents, d’acord amb el 

R.D. 1428/2003 del Reglament de Circulació. 

 

 

 

La organización se reserva el derecho de anular la prueba por causas de fuerza mayor, así como a 

realizar los cambios que considere oportunos. 

 



EL CLUB DEPORTIVO L’ESPENTA AGRADECE LA COLABORACIÓN A LA POLICIA LOCAL, 

CRUZ ROJA Y DEMAS ENTIDADES Y PERSONAS COLABORADORAS. 


