Reglament de la V CURSA DE LA DONA A XERACO
Article 1. Denominació
La prova s'anomenarà "V Cursa de la Dona a Xeraco"
Article 2. Modalitats
Cursa i marxa.
Article 3. Lloc, data, hora.
La prova se celebrarà en la localitat de Xeraco el dia 10 de març de 2019. L’eixida tindrà lloc a les 11.00
hores.
Article 4. Categories
Les categories seran les següents: absoluta per a la modalitat cursa i absoluta per a la modalitat local. La
marxa no tindrà classificació al no ser competitiva.
Article 5. Recorregut, eixida i meta
La prova tindrà una distància aproximada de 5 km per a cursa i de 3 km per a la marxa. Serà un circuit urbà,
pla i sobre asfalt. L’eixida i meta estarà al mateix punt ubicada a l'Av. Comunitat Valenciana, al costat de la
Plaça Generalitat.
Article 6. Inscripcions: Lloc preu i terminis
Les inscripcions es podran realitzar a través dels següents Mitjans:
- Mitjançant la web www.crono4esports.com.
- Presencialment a les tres farmàcies de la localitat (Sols marxa). Barcella, la de la Plaça i la de la
Platja. El dia de la prova en línia de meta.
El preu de la inscripció serà de 4 €. La recaptació es destinarà íntegrament a la lluita contra el càncer.
Els terminis per a poder inscriure’s seran els següents:
-Targeta bancària: fins al dia 9 de març a les 14.00 hores.
- En les farmàcies: fin el dia 6 de març en horari de matí.
- El dia de la prova: en la zona d’eixida de la cursa.
Article 7. Recollida de dorsals
Els dorsals juntament amb el xip s’arreplegaran el mateix dia de la prova en línia de meta a partir de les 9.00
hores.
Article 8. Premis
- Trofeu per a les 3 primeres classificades en la modalitat cursa.
- Trofeu per a les 3 primeres local en la modalitat cursa.
Els premis no seran acumulatius. Si la participant obté dos premis, li correspondrà el de major
categoria.
Article 9. Serveis mèdics
Hi haurà metge a disposició de la prova.
Article 10. Resultats
Els resultats es podran consultar una vegada acabe la cursa en la web www.crono4sports.es
Article 11. Fotos i vídeos
L’organització podrà realitzar l’enregistrament total o parcial de la prova i podrà prendre fotografies d’aquest
esdeveniment. La participant autoritza al fet que l’organització faça ús publicitari de les fotografies, vídeos i
qualsevol altre tipus de material audiovisual en el qual puga figurar la participant, sense esperar pagament,
compensació o cap retribució per aquest concepte.
Article 12. Acceptació del reglament
Les participants, pel fet d’inscriure’s i prendre d’eixida, accepten el present reglament. En cas de dubte o de
sorgir alguna situació no reflectida en aquest reglament, s’establirà el que dispose l’organització.

