
REGLAMENT V CARRERA/CAMINATA SOLIDÀRIA MOU-TE PER ELLES

Per 5é any en Albalat de la Ribera, durem a terme un acte esportiu amb caràcter solidari.
Pretenem recaptar fons, els màxims possibles, per a contribuir a la investigació del càncer
de mama. Celebrarem un acte pioner, i a més, ho farem en dos modalitats: carrera i
caminada. Motiu important que ens permetrà aplegar a més públic, i farà que es puga
recaptar més, i augmentar la quantitat a donar. Estem més que segurs que tant els
participants com els proveïdors s'il·lusionen amb esta cita i, junts, donarem suport a la
investigació.

CATEGORIES
HOMES i DONES
Juvenil: nascuts fins 2001 (fins 22 anys) SUB 23 anys
Sènior: des de 2000 fins 1988 (de 23 a 34 anys)
Veterà/na: des de 1987 fins 1974 (de 35 a 49 anys)
Màster: a partir de 1973 (de 50 anys endavant)

La distància de la carrera serà de 6.000 metres. La distància de la caminada serà de 4.000
metres, prova no competitiva.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions estan limitades a 1.500 dorsals.
Camisetes per als 1.000 primers inscrits com a participants.
Es poden realitzar fins al dijous 23 de març a les 23.59 hores, en la pàgina web
www.crono4sports.es o fins a aplegar a les 1.500 inscripcions, previstes per a la prova.
El cost de la inscripció és de 8€ amb camiseta i 6€ sense camiseta. El dorsal es podrà
replegar fins mitja hora abans de la prova.
En cas de no aplegar a les 1.500 inscripcions, el dia de la prova i fins 30 minuts abans de la
mateixa es donarà la possibilitat d’inscriure’s (no té dret a bossa de participant). El preu de
la inscripció eixe dia serà de 8€.
Dorsal 0 habilitat per a aquelles persones que vulguen col.laborar amb la causa però no
poden assistir o participar, habilitem el “Dorsal 0”, un donatiu per import de 4€. Este donatiu
no té dret a bossa de participant ni camiseta.

L'edat mínima per participar en la Carrera/Caminata és de 18 anys, complerts el dia de la
cursa. Podran participar menors d'aquesta edat acompanyats d'un adult que es
responsabilitze del mateix, la qual cosa ha de fer saber a l'organització amb anterioritat a
l’eixida a través d'un document d'autorització, que la mateixa posarà a disposició del tutor / a
del / a menor.
Els menors d'edats compreses entre 12 i 18 anys hauran d'adjuntar autorització expressa
del pare / mare o representant legal i en el cas dels participants menors de 12 anys hauran
de participar obligatòriament acompanyats en tot moment pel pare / mare o representant
legal.



ENTREGA DE DORSAL
Dissabte 25 de març de 2023 de 8.00 hores a 9.45 hores en la plaça de l’ajuntament
d’Albalat de la Ribera, en el lloc habilitat per a tal efecte. Per replegar el dorsal farà falta
presentar el D.N.I. En el cas de replegar el d’una altra persona, farà falta presentar
autorització firmada de la mateixa i còpia del D.N.I. (val una imatge amb el mòbil).
També es podrà replegar el dorsal amb el justificant d’inscripció que l’empresa
Crono4Sports envia als inscrits, una vegada tancades les inscripcions.

RESULTATS RESULTATS I RECLAMACIONS
La Carrera/Caminata estarà controlada per l'Organització, donaran fe dels primers
classificats i donaran oficialitat al resultat de la prova desenvolupada. Les reclamacions
sobre la classificació es podran efectuar fins a les 24.00 hores de dilluns posterior a la prova
i sempre per escrit a través del correu electrònic Info@crono4sports.es aportant prova de la
participació a través de foto o vídeo de l'arribada. Per tal de perseguir els comportaments
anti-esportius s'establiran les següents mesures:

DESCALIFICACIONS
El dorsal és personal i intransferible.
Tot participant pel fet d'estar inscrit a la Carrera/Caminata serà responsable del dorsal que li
done l'organització.
L'Organització es reserva el dret sancionador L'Organització tindrà caràcter d'autoritat i serà
el sancionat el que hagi d'aportar en el termini de 24 hores des de la comunicació de la
infracció les proves pertinents per a la seva defensa. Passat aquest termini la sanció serà
oficial.
Participant sense dorsal
Tot participant que participe sense dorsal no se li permetrà l'entrada a la línia de meta.
Uns metres abans de l'arribada un equip de l'Organització convidarà a aquests corredors a
abandonar la prova.
L'Organització establirà les mesures legals oportunes per identificar al participant sense
dorsal.
Si l'Organització detecta que un dorsal ha estat falsificat donarà automàticament de baixa al
corredor les dades del qual corresponguin al nombre de dorsal duplicat.
Participants que no realitzen la totalitat del recorregut
Tot participant que no realitze el recorregut íntegre del circuit i que sigui detectat pels
voluntaris que es distribueixen al llarg circuit seran desqualificats de la cursa.
Participants que demostren una actitud violenta
Tot participant que demostre una actitud violenta tant amb l'Organització com amb la resta
de corredors i espectadors podrà ser sancionat amb la desqualificació de la cursa.
La decisió sobre la possible desqualificació del participant per les circumstàncies abans
esmentades, o qualsevol altra, serà adoptada per l'Organització.

TROFEUS



1er, 2on i 3er classificat Juvenil Masculí i Femení
1er, 2on i 3er classificat Sènior Masculí i Femení
1er, 2on i 3er classificat Veterà Masculí i Femení
1er, 2on i 3er classificat Màster Masculí i Femení

SERVEIS EN CARRERA
Avituallament per a corredors
Assegurança d'accidents i RC
Presència de Policia Local i Protecció Civil
Reportatge fotogràfic

INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT
L'organització es reserva el dret de resoldre els dubtes que puguen sorgir durant el
desenvolupament de la carrera segons el seu criteri. Els/as participants pel fet de participar
accepten la totalitat d'aquest Reglament.

PROTECCIÓ DE DADES
La participació en l'activitat autoritza a l'organització a publicar imatges de la mateixa,
solament a l'efecte de divulgació en els mitjans de comunicació i sense cap tipus de
finalització lucratiu.
L'organització, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, informa a l'usuari que les dades personals que aporta en
aquest acte seran tractats per l'organització amb la finalitat de facilitar la gestió
administrativa que és pròpia.
Aquestes dades seran facilitades a (…..) com a companyia asseguradora.

Tots els beneficis de l'esdeveniment aniran destinats per a investigació de càncer de mama.


