V CURSA POPULAR SOLIDARIA BENIARJO 2015
REGLAMENT DE LA PROVA
Art. 1. L’Ajuntament de Beniarjó organitza la

V Cursa Popular Solidària

Beniarjó 2015 que tindrà lloc el dia 22 de novembre de 2015 a les 09:45 h. els xiquets i
aproximadament a les 11:30 h. els adults.
Art. 2. El circuit es realitzarà sobre la distància de 8.000 m. L’eixida i arribada estarà situada al
carrer de L’Estació front a la Plaça Ausiàs March. Tots els punts quilomètrics estaran senyalats.
Art. 3. Podran participar totes les persones que ho desitgen i que estiguen correctament
inscrites. Els participants menors de 18 anys hauran de presentar autorització paterna
habilitada per a tal efecte.
Art. 4. Categories:
9.45h

Barrufets (2015 fins 2008)………..100m.

Tot seguit Benjamins (2007 fins 2005)……….200m.
Alevins (2004-2003)……………………700m.
Infantils (2002-2001)………………..1.100m.
Cadets (2000-1999)…………………..2.200m.
11:30 aprox. Sèniors(1976-1998)
Veterans A (1971-1975)
Veterans B (1966-1970)
Veterans C ( 1965 i anteriors)
Art. 5. Durant el circuit, hi haurà un control d’avituallament al km. 4,5 aproximadament.
Art. 6. L’entrega de trofeus es realitzarà en finalitzar la prova absoluta. Els trofeus queden
establerts de la següent manera:
-les categories barrufets, benjamins i alevins tindran tots medalles.
-per a la resta de categories hi haurà trofeus per als 3 primers classificats de cada
categoria: masculí i femení, així com el primer atleta EMPADRONAT A BENIARJÓ com a local de
les categories Sèniors a Veterans. Els premis NO seran ACUMULATIUS.
Art. 7. La cursa serà cronometrada pel sistema de xip retornable. El xip haurà de ser tornat en
acabar la prova, de no ser així l’atleta que l’extravie haurà d’abonar la quantitat de 12 euros a
l’Organització.

Art. 8. La inscripció serà de 5 euros realitzant-la mitjançant la pàgina web:
www.crono4sport.es
La inscripció fins categoria cadet, serà gratuïta, i al lloc de replega del dorsal hi haurà
una taula de donació voluntària d’“UN Kg. SOLIDARI” de qualsevol tipus d’aliment no
deteriorable, que serà donat a l’associació Càritas Beniarjó.
La inscripció es tancarà el dimecres 12 de novembre, per als pagaments amb
Ingrés/Transferència i el divendres 20 de novembre, per a pagament amb Targeta de Crèdit.
S’admetran inscripcions el dia de la prova a 7 euros.
La cursa estarà limitada a 500 participants, respectant-ne rigorosament l'ordre
d'inscripció formalitzada. L'organització es reserva el dret a ampliar el nombre màxim de
participants. Es repartirà una BORSA DEL CORREDOR amb samarreta, beguda i detalls que la
organització puga arreplegar, per a tots els participants absoluts que finalitzen la prova.
Art. 9. Els atletes hauran de fer l’entrada a meta amb el xip i el dorsal, el qual portaran ben
visible en el pit durant el transcurs de la prova. Serà desqualificat qui no porte el dorsal a
l’arribada, qui no finalitze la prova o qui no atenga les indicacions de l’organització.
Art. 10. L’entrega de dorsals tindrà lloc el dissabte abans de la prova de 17:00 a 19:00 h. i el
mateix dia de la prova fins 15 minuts abans de l’inici d’aquesta.
Art. 11. L'organització declina tota responsabilitat dels danys que es puguen causar que no
deriven de les assegurances contractades per l'organització, que són els següents:
•

Assegurança d'accidents esportius per a tots els participants.

•

Assegurança de responsabilitat civil per a tots els participants per danys a tercers.

Art. 12. Totes les reclamacions es dirigiran al Director de la cursa i Comité Tècnic designat a
l’efecte, que decidiran les qüestions no incloses en el present reglament.
Art. 13. Hi haurà servei d’ambulància al circuit, que estarà situada en zona de meta.
Qualsevol corredor amb problemes mèdics (al·lèrgia, atencions especials, etc) haurà de
fer-ho constar en el revers del dorsal de la prova.
Art. 14. Les dutxes estaran situades en el Poliesportiu Municipal, a 500m. de meta.
Art. 15. L’organització no es responsabilitza de la falsedat de documents a presentar (dates
introduïdes en el formulari d’inscripcions i altres), serà responsable el titular.
Art. 16. Tots els participants pel fet de prendre l’eixida, accepten la totalitat d’aquest
reglament; en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.
Art. 17. Es faran canvis d’inscripció i devolucions fins 7 dies abans de la prova, amb càrrec del
10% del valor de la inscripció per despeses de gestió ( mínim 1 euro).
Art. 18. Si la cursa no es fera el dia anunciat, es tornarà el valor de la inscripció.

Art. 19. En inscriure's en la 5ª Cursa Popular Solidària de Beniarjó 2015, els participants donen
el seu consentiment perquè l'Ajuntament de Beniarjó, per si mateix o mitjançant terceres
entitats, tracten automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o
comercial, les seues dades de caràcter personal. Els inscrits cedeixen de manera expressa a
l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i
la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seua imatge.
Art. 20. L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi del reglament o del
programa fins el mateix dia de la prova.

