
 

REGLAMENT 

Art. 1.-  El centre esportiu TAI Center amb la col·laboració de 

L´Ajuntament de Bellreguard i l´Assessorament Técnic de la prova del 

G.R.D.A.   “Córrer a Gust Bellreguard”,  organitza el dissabte  20 de 

novembre de 2021 i desde les 9 h. la I WOD XAPER’s RACE.      

Art. 2.-  Les inscripcions tindràn un preu de 15 euros i es realitzaran a 

través de la web de Crono4sport.es, fins al dia 19 de novembre. En el 

moment de fer l’inscripció, es podrá triar la tanda en la que es vol 

participar. 

L’Organització donarà 3 euros per cada participant a favor de les 

persones afectades pel volcà de La Palma. 

El dia de la prova NO HI HAURAN INSCRIPCIONS:. 

Art. 3.- Entrega dels dorsals: Serà imprescindible mostrar el DNI.  

Dissabte dia 20 en la Zona de Eixida de les 8 h. fins trenta minuts 

abans de la tanda assignada. 

En la recollida del dorsals, se´ls pendrà la temperatura a tots i totes les 

participants, a més de fer entrega o reomplir el full de responsabilitat 

Art. 4.-  La prova serà urbana compresa per una part de cursa de 

aproximadament 2500 metres i 12 obstacles diferents, repartits cada +/-200 

metres. 

Es podrà realitzar el calfament previ a la prova, per la zona habilitada per 

l’organització i 15 minuts abans de l’eixida de la tanda corresponent. 

Cada tanda d’eixida estarà composta per 10 participants, que serán cridats 

al Caixó de Crida 10 minuts abans de l’eixida, donant l’eixida una vegada 

entre l’últim/a corredor/a de la tanda anterior. 

 

 

 

 



 

Els obstacles estarán repartits pel recorregut, i es dipossarà de 2 intents, en 

cadascun, posant-se a la qua d’espera per a realizar el segon intent en cas 

de no realizar-lo a la primera. Aquell que no es puga superar es penalitzarà 

amb 10 burpees en el mateix lloc. En aquell obstacle que no tinga 

possibilitat de contar en suficients punts per a tots els corredors i les 

corredores, es mantindrà l’orden d’arribada al obstacle per a superar-lo, en 

el punts marcats per l’organització. 

Art. 5.- La classificació i cronometratge de la prova, correrà a càrrec de 

l’organització.      

Art. 6.- Els atletes hauran de fer l’entrada a meta amb el dorsal, el qual 

portaran ben visible durant el transcurs  de la prova.     

Art. 7.- Serà desqualificat qui no porte el dorsal a l’arribada, qui no 

finalitze la prova, qui no atenga les indicacions de l’organització o no 

complixca les mesures preventives establertes front a la COVID19.      

Art. 8.- Sols podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per  

l’organització. No està permès seguir la prova amb bicicleta o qualsevol 

altre vehicle similar.      

Art. 9.- Sols existirà una categoria ÚNICA, tant de homes com de dones, i 

la formaran tots els inscrits majors d’edat. (S’entendrà major d’edat als que 

tinguen més de 18 anys en el moment de la prova.) 

Art. 10.- TROFEUS i REGALS PARTICIPANTS:   

• Samarreta tècnica de la cursa per a tots els participants.   

• Bossa de corredor amb el que l’organització puga aconseguir.  

• Trofeus als 3 primers atletes masculins i femenins.  

Art. 10.- Atesa la situació sanitària que ens trobem immersos i pel 

compliment de les mesures preventives enfront de la COVID19, tot aquell i 

aquella que prenga part en la prova, ha de seguir les següents indicacions 

per al control i contenció ocasionades per aquesta situació. 

- Serà obligatori mantindre una distància de seguretat interpersonal 

de 1,5 m. durant tot l'esdeveniment. Això serà aplicable a qualsevol 

persona que participe o assistisca a l'esdeveniment. 



 

- Serà de caràcter obligatori usar gel hidroalcohòlic en les següents 

ocasions:  Zona de Recollida de dorsals i avituallament, Entrada 

a zona de lavabos, Entrada al calaix d'eixida i després de 

l'entrada en meta. 

- Serà obligatori l'ús de màscareta en tot el recinte de la prova, tant 

els i les participants com dels acompanyants, quan no es puga 

mantindre la distancia de seguretat. Només es podran retirar les 

màscaretes quan els i les participants es troben en la zona  

d'eixida, al punt assignat i mantenint la distància de seguretat. Sent 

de nou col·locada obligatòriament quan travessen la línia de meta. 

Art. 11.- Els participants, autoritzen la captura en format videogràfic i 

fotogràfic de la seva imatge durant la prova i la posterior difusió i 

utilització promocional per qualsevol mitja de reproducció. La cessió es 

realitza de forma gratuïta. Una vegada publicades les imatges, els 

participants podran demanar la retirada d'aquelles que consideren 

inoportunes.    

Art. 12.- L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol 

canvi/modificació/rectificació  del present Reglament o del programa fins 

el mateix dia de la prova.  

Art. 13.- Tot corredor/a que prenga part en l´eixida de la cursa, es 

compromet a seguir les indicacions de l´Organització, i contribuir en lo 

possible en el bon funcionament de la mateixa, per tal d´evitar accidents 

tant materials com personals. 

Art. 14.-  El fet d’inscriure’s i de prendre l’eixida de la cursa, s´entén 

coneix i acepta el present Reglament. A més el participant declara que es 

troba en estat de salud óptim per pende part en la prova, eximint de 

qualquier responsabilitat a l´Organització en cas de patir qualsevol accident 

o lesió abans, durant o després de la cursa. 

 

 

 

 



 

Declaració responsable WOD XAPER’S RACE 2021 

NOM: ___________________________________________ 

DNI:  ____________________________________________ 

LOCALITAT:______________________________________  

PROVÍNCIA: ______________________________________ 

TELÈFON: ________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC: _____________________________________________ 

En Bellreguard a 20 de novembre de 2021:  

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT  

1. Que soc conscient de l'actual situació de crisi sanitària en la qual ens 

trobem.  

2. Que, a la data de hui, signant aquest document no presente febre, 

tos, ni dificultat respiratòria, ni cap altre símptoma de sospita de la 

malaltia.   

3. Que no he presentat temperatura major de 37 graus ni símptomes en 

els últims quinze dies.  

4. Que estaré a la disposició de les autoritats sanitàries, si així m'ho 

requereixen, en el telèfon abans indicat  

5. Que coneixent la composició de la carrera i dels obstacles que la 

componen, em trobe amb la suficient preparació física per a poder 

superar-la. 

6. Que soc coneixedor del reglament que regeix la present prova i estic 

conforme en tot el que en ell hi ha redactat.  

7. Que eximix a l´Organització de qualsevol responsabilitat en cas de 

patir algun accident o lesió abans, durant la realització de la cursa i 

superació d’obstacles o després de la mateixa. 

CONFORME I SIGNA: 


