
Reglament de la IV “A LA LLUNA DE LA MAR” 
 
Art 1r. – Data i Hora. 
La prova es denominarà “A la lluna de la mar” i tindrà lloc el dia 25 juny 2016 a 
les 21.30 hores, a la localitat de XERACO PLATJA. 
 
Article 2. – Les categories seran les següents: 
Absoluta: masculí i femení. Local: masculí i femení. 
 
Article 3. – Serveis mèdics.  
Estarà a disposició de la prova una ambulància i servei mèdic 
 
Article 4. – Inscripcions 
Les inscripcions finalitzaran el dia 24/06/2016 si realitza el pagament per 
transferència, el dia 21/06/2016 si realitza el pagament amb targeta. Els mitjans 
pels quals es podrà realitzar la inscripció són els següents: 
http://www.crono4sports.es accessible també des de la pàgina web del club 
organitzador http://www.clubcorrerxeraco.es. 
Les inscripcions amb sopar inclòs estaran limitades a 313 participants, la resta 
d'inscripcions no està limitada. 
No s’admetran inscripcions el dia de la prova. 
 
Article 5. – Preu. 
El preu de la inscripció amb sopar inclòs serà de 12 euros. L’incripció a la cursa 
sense sopar tindrà un preu de 5 €, sent definitiva quan es comprove i siga 
efectiu l’ingrés. Si l’acompanyant del corredor vol acudir al sopar, s’ha 
d’inscriure en la prova com si es tractara d'un corredor. 
La prova es cronometrarà amb xip. 
 
Article 6. – Recollida de dorsals. 
Els dorsals es recolliran el mateix dia de la prova en línia d'eixida. Cal el D.N.I 
per recollir el dorsal. 
 
Article 7. – Assegurança. 
Aquesta prova disposa de les assegurances necessàries segons la normativa 
vigent. 
 
Article 8 °. – Recorregut. 
El recorregut tindrà una distància aproximada de 7.300 metres sent 4,6 km per 
asfalt i 2,7 km per arena. El circuit estarà degudament senyalitzat i amb 
encreuaments vigilats. 
 
Article 9. – Eixida i meta. 
L’eixida estarà ubicada junt al  xiringuito Sol i Lluna a la zona sud de la platja. 
Recorreguts els 7.300 metres s’arribarà a la meta, establerta en el mateix lloc 
l’eixida. 
 
Article 10. – Premis. 
Trofeu per als tres primers en l’absoluta masculí, tres primeres categoria 
absoluta femenina i els tres primers locals tant femení com masculí. 



 
Els trofeus no seran acumulables. 
 
Se sortejaran dos frontals de la marca LEDLENSER i altres regals durant el 
sopar. La persona que córrega sense estar inscrita, ho farà baix la seua 
responsabilitat i no tindrà dret a trofeus ni obsequis. 
 
Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida en la cursa, accepten el present 
reglament, i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el 
mateix, s’estarà al que dispose el Comité Organitzador. 
 
És obligatori l'ús d’un frontal portàtil per participar en la prova. 


