V CURSA MASCOTA RUNNING
Reglament
Article 1. DENOMINACIÓ
La protectora Spamasafor amb el Patrocini de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa,
organitza la “V CURSA MASCOTA RUNNING ALQUERIA”.
Article 2. HORARI
Diumenge dia 02 de DESEMBRE del 2018, a les 11.00 h. Eixida des del polígon industrial
sector 3 de l’Alqueria de la Comtessa.
Article 3. PARTICIPACIÓ
Podran participar en esta prova totes aquelles persones que ho desitgen, sempre i quan
estiguen correctament inscrites, tant en temps com en forma, i participen amb la companyia
d’una mascota. Es recomana la participació en la prova amb la samarreta de la mateixa, a
més a més TOTES LES MASCOTES DÉUEN ESTAR NUGADES.
Article 4. DISTÀNCIA I RECORREGUT
La prova es realitzarà sobre la distància de (Per determinar) m. totalment urbans, en una
voltes. L’eixida i arribada tindran lloc al polígon industrial sector 3 de l’Alqueria de la
Comtessa.. La prova estarà controlada mitjançant sistema de xip, de l’empresa Crono4Sports.
Article 5. CATEGORIES
S’estableix en les següents categories:
Individuals:
- Adult més mascota femení
- Adult més mascota masculí
- Adult més mascota femení local
- Adult més mascota masculí local
Preu: 7 EUROS( fins 12 NOVEMBRE
8 EUROS (a partir de 13 NOVEMBRE)
10 euros el mateix dia a l’inici de la cursa

Article 6. INSCRIPCIONS
Les inscripcions es realitzaran des del dia 01 de novembre al 01 de desembre de 2018 en:
La pàgina web: http://wwwcrono4sports.es

(Plataforma online, pagament amb tarjeta)

Article 7. RETIRADA DEL DORSAL
La recollida dels dorsals es realitzarà el 01 de desembre a partir de les 9h en Eixida des del polígon
industrial sector 3 de l’Alqueria de la Comtessa.
Article 8. COL•LOCACIÓ DEL DORSAL (MOLT IMPORTANT).
La prova estarà controlada pel sistema de xip PER ALS CORREDORS, i s'ha de tornar en
acabar la prova.
Totes les participants hauran de portar el dorsal desplegat al pit.

Article 9. ASSISTÈNCIA MÈDICA. Els serveis mèdics de la cursa estaran ubicats a la línia
d’eixida, i a la línia d’arribada. L’organització declina tota responsabilitat física o moral que
puga sorgir durant la competició o com a conseqüència d’aquesta; no obstant això, tots els
participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una
assegurança esportiva, d’acord amb el Reial Decret 1428/2003, del Reglament de Circulació,
requisit imprescindible per poder participar-hi.
Article 10. PREMIS I CLASSIFICACIONS.
Tindran premi: de totes les categories els tres primers.
Article 11. APLAÇAMENT/ANUlL·LACIÓ.
En cas de força major, la cursa es podrà aplaçar a una data posterior en la qual es poguera
celebrar. En cas d'impossibilitat de celebrar-se, la cursa quedaria suspesa.
Article 12. OBSEQUIS.
Samarreta commemorativa. Regals que puga aconseguir l'organització.
Article 13. ACCEPTACIÓ.
Tots els inscrits accepten aquest reglament; en cas de dubte, prevaldrà el criteri de
l’organització.

