
REGLAMENT DE LA PROVA 
 
Art.1:  El club de córrer “Les Tortugues Coixes” organitza el XV GRAN FONS “VILA DE 
BENIGÀNIM”, MEMORIAL RICARDO BORREDÀ PLA, de 15.050 metres, cursa a la qual té 
accés qualsevol persona, major de 18 anys, complits abans del dia de la prova, sense distinció de 
sexe, raça o nacionalitat. 
 

Art. 2:  La realització d’aquesta prova està prevista per al diumenge 13 de desembre de 2015, a 

les 10:30 hores a Benigànim, amb eixida i arribada al Parc “Beata Inés”, en un circuit semiurbà. 

A partir del quilòmetre 5 la carrera es tancarà per als corredors que passen a un ritme superior a 

7 min./quilòmetre, (és a dir, 1h 45 min. 21 seg. de temps total). Els participants tindran a la seua 

disposició un vehicle “escombra” per a ser retirats i que tancarà la prova. 

 
Art 3: Categories i Trofeus: 
 
 
  NASCUTS/DES TROFEUS 
 
SENIORS 
 

HOMES 
 
DONES 

DE 1976 FINS 1997   
 
DE 1981 FINS 1997 

3 Primers 
 
3 Primeres 

 
VETERANS A 

HOMES 
 
DONES 

DE 1966 FINS 1975 
 
DE 1970 FINS 1980 

3 Primers 
 
3 Primeres 

 
VETERANS B 

HOMES 
 
DONES 

FINS 1965 
 
FINS 1969 

3 Primers 
 
3 Primeres 

 
 
Trofeu per als 3 primers i primeres LOCALS (Categoria Absoluta). 
 
* Local: empadronat/ada a Benigànim. 
 
* No es donarà un doble trofeu a un mateix atleta. 
 
Art. 4:  PREMIS I OBSEQUIS : 
 
Hi haurà un premi especial de 100…,  per al club/equip, que mes membres finalitzen la  
prova, en cas d’empat, el premi es repartirà de manera equitativa entre tots el clubs que 
tingueren dret al mateix. 
 

ACLARIMENT: L 'equip de cada corredor serà el que figure en la seua 
inscripció inicial , a mes per a tindre dret al premi, tindran que acabar la prova un mínim 
de 5 membres per equip. 
 
Hi haurà bossa de corredor amb samarretes, a més dels obsequis que puga aconseguir 
l’organització per als 500 primers corredors que arriben a meta. 
 
 
A la finalització de la cursa: 
 
  

-Degustació d’ ”ARROP i TALLAETES” de “LA CASA DE L’ARROP”  a la zona de   
meta. 

  
 
 



 
 
Art. 5: INSCRIPCIÓ: 
El preu de les inscripcions serà 4 … i s’admetran fins al dia 10-12-2015, fomalitzant-se en la 
següent pàgina web: 
 
 http://www.crono4sports.es/ 
 
-NO ES TORNARÀ L’IMPORT DE L’INCRIPCIÓ DESPRES DEL 01-12-2015. 
-NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA. 
 
S’ha d’indicar: NOM COMPLET, N.I.F., DATA NAIXEMENT, CLUB, i si és LOCAL. 
 
El cronometratge de la prova serà amb Xip , que es retornarà al final de la prova, publicant-se 
els resultats a internet. 
 
Art. 6:  El dorsal haurà d’anar penjat al pit. Tot atleta que a la meta arribe sense dorsal, no tindrà 
dret a classificació. 
 
Art. 7:  L’Organització declina tota responsabilitat pels danys, perjudicis o lesions que els 
participants en aquesta prova puguen patir o causar a tercers. 
 
Art. 8:  Tots els participants, pel fet d’inscriures, declaren conèixer i acceptar el present 
Reglament i el Plec de Descàrrec de Responsabilitats i Protecció de dades. En cas de dubte 
prevaldrà el criteri de l’Organització. 
 
Plec de Descàrrec de Responsabilitats i Protecció 
 
Pel sol fet d’inscriures, el participant declara: ”estic en un òptim estat de salut per participar en 
el XV Gran Fons Vila De Benigànim. A més, eximeixo de tota responsabilitat a l’Organització, 
patrocinadors o altres institucions participants davant qualsevol accident o lesió que pogués 
sofrir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, renunciant desde ja a qualsevol 
acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats. 
 
Durant el desenvolupament de la competició contribuiré tant com sigua possible amb 
l’Organització, per evitar accidents personals. Autoritze a més a que l’Organització faça ús 
publicitari de fotos, videos i qualsevol altre tipus de material audiovisual en el qual puga figurar, 
acceptant la publicació del meu nom en la classificació de la prova, en els mitjans de 
comunicació i/ o  internet, sense esperar pagament, compensació o retribució per aquest 
concepte. 
 
Art.9:  Les impugnacions sobre la classificació oficial o altres reclamacions que puguen haver-
hi seran resoltes pels organitzadors de la cursa amb el dipòsit previ de 100 euros. 
 
Art. 10:  Hi haurà 4 llocs d’avituallament, als Km. 5, 9 i 12, així com a l’arribada, (a la zona de 
meta.) 
 
Art. 11:  Hi haurà servei d’ambulància i metge a meta. 
 
Art. 12:  Hi haurà servei de dutxes al Pavelló del Poliesportiu Municipal. 
 
Art. 13:  Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten la totalitat d’aquestes bases. 
 
Art. 14:  L’organització es reserva el dret d’interpretar o modificar aquest reglament, però ho 
haurà de comunicar als participants abans de l’eixida. 
 
 
NOTA AL PIE: http://tortuguescoixes.blogspot.com/1 

                                                           
1 http://tortuguescoixes.blogspot.com/ 


