IV CAMPIONAT de les 6 HORES D'ATLETISME CIUTAT D'ALBAIDA
REGLAMENT
1. DENOMINACIÓ
El Club d'Atletisme Ciutat d'Albaida, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Albaida,
organitza el 4t Campionat de les 6hores d'Atletisme Ciutat d'Albaida.
2. DATA, HORARI I LOCALITZACIÓ
La prova començarà el divendres 5 de juliol de 2019 a les 20h i acabarà a les 2h del dissabte
6 de juliol. Tindrà lloc en la pista d'atletisme, situada al poliesportiu d'Albaida
3. DISTÀNCIA I RECORREGUT
La pista d'atletisme té 400 m pel seu carril interior. Es contabilitzaran les voltes que cada
participant o equip realitze a la pista durant les 6h per a establir el resultat de la competició.
4. PARTICIPACIÓ
Podran participar tots els atletes majors de 16 anys que ho desitgen. Els que siguen menors
d'edat hauran de presentar un escrit de consentiment signat pels seus pares.
No és obligatori córrer durant les 6h completes per a cap modalitat.
4. CATEGORIES
4.1 INDIVIDUAL
Cada atleta podrà enfrontar-se al repte com estime oportú, descansant el que necessite en la
zona habilitada per la organització.
Per a aquesta modalitat només s'acceptaran participants majors de 18 anys, que participaran
baix la seua responsabilitat.
Cada categoria d'aquesta modalitat es durà a terme si existixen un mínim de 5 atletes
inscrits.
4.2 EQUIPS
Els equips estaran formats per un mínim de 4 i un màxim de 6 atletes i podran ser masculins,
femenins o mixtes. Els equips mixtes hauran d'integrar almenys 2 atletes del sexe contrari.
Cada equip podrà enfrontar-se al repte amb l'estratègia que establisca, fent els relleus que
decidisquen, però només podrà haver un corredor per equip corrent al mateix temps. La resta del
equip podrà animar-lo, descansar o ixir del recinte mentres no estiga corrent.
Cada equip haurà de nomenar un capità que serà la persona de conctacte i el responsable de
cara a l'organització per a qualsevol dubte o problema que puga sorgir en l'organització o el
desenvolupament de la prova.

4.3 CATEGORIA BUSQUE EQUIP
Existix la possibilitat d'inscriure's en la carrera de manera individual per a participar en la
modalitat d'equips. L'organització s'encarregarà de confeccionar equips per a que tots puguen
participar.
5. INSCRIPCIONS
Les inscripcions tant individuals com per equips es realitzaran en la pàgina web
www.crono4sports.es. El pagament es relitzarà per targeta.
El termini d'inscripció començarà el 29 de maig i acabarà el 3 de juliol
Les inscripcions estaran limitades a 30 equips i 25 participants individuals.
No s'admetran inscripcions fora del termini establert o superat el límit de participants.
6. PREUS
Per a la categoria individual:
- Del 29/05/2019 al 30/06/2019 → 16 €
- Del 01/07/2019 al 03/07/2019 → 24 €
Per als equips:
- Del 29/05/2019 al 30/06/2019 → 9 € per participant
- Del 01/07/2019 al 03/07/2019 → 15 € per participant
Modalitat BUSQUE EQUIP → 15€ durant tot el termini.
7. ENTREGA DE DORSALS
L'entrega de dorsals serà el divendres 5 de juliol entre les 18h i les 19:30h en la pista
d'atletisme. El capità de cada equip recollirà tots els dorsals dels participants del mateix, pel que no
és necessari, encara que recomanable, que tots els integrants estiguen presents en ixe moment per a
rebre les instruccions oportunes per part de l'organització.
8. IDENTIFICACIÓ DELS EQUIPS I XIPS.
Cada component tindrà un dorsal amb el número de l'equip que haurà de portar visible en tot
moment mentres estiga corrent. El xip es repartirà a cadascun dels participants individuals junt amb
el dorsal. Per als participants de la modalitat d’equips, hauran d’agafar el xip quan vagen a
començar a córrer i es depositarà en la zona de relleus quan finalitzen cadascun dels torns.
En qualsevol cas, els participants no podran apropar-se a la zona de control mentres porten
el xip posat.
9. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
- A les 20h del divendres es donarà la ixida oficial.
- Els participants individuals podran córrer o descansar amb l'estratègia que estimen
oportuna, però ho hauran de comunicar a un membre de l'organització cada vegada que abandonen

la pista pel motiu que siga.
- S'haurà d'abandonar la pista sempre per la zona de control i relleus.
- Els relleus dels equips es realitzaran prop de la zona de meta, baix el control dels membres
de l'organització.
- No podrà participar cap corredor que no estiga prèviament inscrit.
- Els integrants de cada equip podran decidir lliurement en quin ordre córrer i durant quant
de temps, així com podran realitzar més d'un torn durant les 6 hores.
- Quan es completen les 6 hores, exactament a les 2h del dissabte es permetrà completar la
volta ja començada.
- La classificació serà la suma de voltes realitzades. En cas d'empat es tindrà en compte el
millor temps de l'última volta.
- El control de carrera estarà establert en l'arc d'eixida i meta. Cada vegada que l'atleta passe
per baix de l'arc es comptabilitzarà una volta.
- Els adelantaments es realitzaran per la dreta i els atletes que siguen doblats hauran de
deixar-se adelantar sense obstaculitzar el pas als a atletes més ràpids.
10. PREMIS I TROFEUS
- Trofeu als 3 primers classificats individuals masculí i femení.
- Trofeu als 3 primers equips classificats masculí, femení i mixte.
- Obsequi al club que aporte més corredors a la competició, exclòs el club organitzador.
- Trofeu al corredor o corredora, integrant d'algun dels equips, que aconseguisca córrer més
kilòmetres durant les 6h reglamentàries que dure la competició.
El lliurament de premis i trofeus es realitzarà al acabar la prova.
11. BOSSA DEL CORREDOR
La inscripció inclou una bossa del corredor amb tots els obsequis i descomptes que la
organització puga aconseguir.
12. AVITUALLAMENTS
L'organització proveirà, durant les 6 hores, aigua, begudes isotòniques, entrepans i fruita per
a tots els participants. Cada participant podrà portar, a més, el menjar o beguda que necessite.
13. DUTXES, VESTUARIS I GUARDARROBA
Les dutxes i vestuaris del camp de futbol estaran habilitats per als participants de la prova.
Cada equip tindrà un lloc on deixar les pertinences o materials que necessiten guardar. Hi haurà
servei de guardarroba a càrrec de l'organització que no es responsabilitzarà dels objectes de valor
que es depositen.
14. ABANDONAMENTS
En cas de que un equip o un participant hagen d'abandonar la cursa ho ha de comunicar a un
membre de l'organització.

15. DESQUALIFICACIONS
Els serveis mèdics i els membres de l'organització degudament acreditats estan facultats per
a retirar de la competició a qualsevol atleta que manifeste un mal estat físic, no complisca les
normes establertes en aquest reglament o manifeste un comportament no esportiu.
16. ASSEGURANCES
La participació en la prova es realitzarà baix la responsabilitat i propi risc dels participants.
Tots els participants, en el moment de la inscripció, manifesten trobar-se físicament aptes per a
realitzar la competició. No obstant això, tots els participants estaran coberts amb una pòlissa
d'assegurances d’accidents.
17. LOPD
Seguint el procediment d'inscripció dins de la pàgina www.crono4sports.es els participants
es trobaran una casella que hauran de seleccionar, titulada LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
acceptant tot el que hi ha escrit. En inscriure’s a la cursa, els participants donen el seu consentiment
perquè el Club d'Atletisme Ciutat d'Albaida, per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracte
automàticament i amb finalitat esportiva, promocional etc., les seves dades de caràcter personal. El
participant té el dret d'accedir a aquestos fitxers per rectificar o cancel·lar tot o part del
seu contingut. Per fer-ho, s'haurà de sol·licitar per e-mail al següent correu:
clubatletismeciutatalbaida@hotmail.com
Així mateix, tots els participants cedeixen de manera expresa i sense límit temporal el dret a
reproduïr el nom i cognoms, marca realitzada en la carrera i la seua imatge.
18. POLITICA DE DEVOLUCIÓ
En cas de que per inclemències del temps i/o per qüestions alienes a l'organització es
tinguera que anul·lar la cursa, els participants no tindran dret a la devolució de l'import corresponent
a la inscripció. No obstant això, donada aquesta circumstància, els inscrits tindran dret a rebre els
premis i regals anunciats en el present reglament. S'anunciarà oportunament a la web oficial de la
cursa el termini i procediment de retirada dels premis.
Una vegada inscrit en la cursa, l'atleta no tindrà dret a devolució de l'import d'inscripció.
19. INFORMACIÓ
Per a qualsevol dubte o informació que els participants necessiten resoldre, es podran
adreçar a la pàgina de facebook del club organitzador:
http://www.facebook.com/clubatletismeciutatalbaida
20. ACCEPTACIÓ
Tots els participants, pel fet d'inscriure's en la prova, accepten aquest reglament. En cas de
dubte, o en circumstàncies excepcionals, prevaldrà el criteri de l'organització.

