
               

 

CURSA I CAMINADA SOLIDÀRIA AMB LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER – MONTESA 2017 

12 DE NOVEMBRE DE 2017 

1. INTRODUCCIÓ: 
L´Associació local de lluita contra el Càncer de Montesa amb la col·laboració de la Regidoria 
d´Esports de l´Ajuntament de Montesa organitzen la Cursa i Caminada solidària amb la lluita 
contra el càncer a Montesa. 
 

2. HORARIS: 
La Cursa i Caminada solidària de Montesa tindrà lloc el proper diumenge 15 d´octubre de 2017, 
amb la següent programació: 
10:00 h: Eixida de la cursa Absoluta (majors de 18 anys). 
10:30h: Eixida de la caminada (totes les edats). 
11:30 h: Lliurament de trofeus cursa absoluta. 
12:00 h: Curses categories menors. En acabar, lliurament de trofeus de les categories menors. 
 

3. INSCRIPCIONS: 
3.1- Les inscripcions de la cursa absoluta es faran a la web www.mychip.es amb un cost de 5€, els 

quals són solidaris, ja que van destinats a l´institut INCLIVA, Institut d´Investigació Sanitària 
que gestiona la investigació biomèdica de l´Hospital Clínic Universitari de València. 
Una vegada feta la inscripció no serà reemborsable. El mal oratge no serà obstacle per a la 
realització de la prova, tot i així, l´organització es reserva el dret de suspendre-la o modificar-
la sempre que es considere que pot haver perill per als participants. En cas de suspendre-la, 
no es reintegraran els diners de la inscripció. 
Les inscripcions a través de la web es tancaran el 10 de novembre de 2017. 
El dia de la prova es podran realitzar inscripcions de 9:00 h a 9:30 h amb un cost de 7€. 

3.2- Les inscripcions per a les categories menors tindran un cost d´1€ i es faran en la línia d´eixida 
el mateix dia de la prova. 
Els menors de 18 anys que participen a la cursa absoluta necessitaran un permís signat pels 
pares/tutors, el model es pot trobar a la web www.mychip.es. 

3.3- Les inscripcions per a la caminada tindran un cost de 5€ i es faran en la línia d´eixida el mateix 
dia de la prova. 

3.4- La inscripció dóna dret a: 
Assegurança durant la cursa. 
2 avituallaments líquids (durant la cursa i a l´arribada) i 1 avituallament sòlid (a l´arribada) per 
a la cursa absoluta i un avituallament líquid i sòlid (a l´arribada) per a la caminada. 
Bossa del corredor amb samarreta tècnica i obsequis diversos (cursa absoluta i caminada). 
Bossa del corredor amb detalls infantils (curses menors). 
 

4. ARREPLEGADA DE DORSALS: 
Es podrà arreplegar els dorsals fins a mitja hora abans del començament de la prova. 
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5. SERVEIS: 
Els corredors degudament inscrits estan coberts per una assegurança d´accident individual 
subscrit pels organitzadors. L´assegurança només cobreix l´itinerari de la prova durant el 
desenvolupament de la mateixa, en cap cas els desplaçaments per a participar-hi. 
Hi haurà servei de dutxes al pavelló del poble. 
Hi haurà servei de massatge en meta. 
S’habilitarà zones d´aparcament senyalitzades. 
 

6. CATEGORIES: 

CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT DISTÀNCIA HORA DE LA PROVA 

Sèniors 1999 – 1983 7830 metres 10:00 h 

Veterans A 1982 – 1973 7830 metres 10:00 h 

Veterans B 1972 i anteriors 7830 metres 10:00 h 

Caminants Totes les edats 4330 metres 10:05 h 

Barrufets * 2013 i posteriors 60 metres 12:00 h 

Pre-benjamins * 2010 – 2012 150 metres A continuació de 
l´anterior 

Benjamins * 2008 – 2009 370 metres A continuació de 
l´anterior 

Alevins 2006 – 2007 660 metres A continuació de 
l´anterior 

Infantils 2004 – 2005 1070 metres A continuació de 
l´anterior 

Cadets 2002 – 2003 2140 metres A continuació de 
l´anterior 

Juvenils 2000 – 2001 3210 metres A continuació de 
l´anterior 

* Les curses de barrufets, pre-benjamins i benjamins no són competitives. 

 
7. TROFEUS: 

Tindran trofeu els/les tres primers/es corredors/es masculins i femenines de cada categoria 
d´edat i els/les tres primers/es corredors/es locals de la cursa absoluta independentment de la 
seua edat. 
Tindran medalla tots els/les xiquets/es participants en les curses no competitives. 
Els atletes locals hauran de fer constar aquesta condició durant el procés d´inscripció. 
Es consideren locals els/les nascuts/des i/o empadronats/des a Montesa. 
 

8. DESQUALIFICACIONS: 
Serà motiu de desqualificació: 

- No realitzar la totalitat del recorregut a peu pel lloc marcat per l´organització. 
- Tirar qualsevol tipus de residus fora dels llocs habilitats per l´organització als 

avituallaments. 
- Embrutar o degradar el circuit. 
- No dur el pitral en lloc visible. 
- No donar auxili a qualsevol participant què per circumstàncies del moment puga necessitar 

ajuda urgent. 
- Queda prohibida la participació sense pitral per no estar cobert per l´assegurança. 

 



9. DRETS D´IMATGE: 
D´acord amb els interessos promocionals de la Cursa i Caminada solidària de Montesa, els inscrits 
cedeixen de manera indefinida a l´organització el dret de reproduir nom i cognoms, la seua imatge 
i la classificació obtinguda en la cursa a qualsevol mitjà de difusió (internet, premsa escrita, radio 
o TV). 
 

10. OBSERVACIONS: 
- Recordem que es tracta d´una cursa solidària amb la lluita contra el càncer, amb la donació 

de la totalitat de l´import d´inscripció a l´INCLIVA, Institut d´Investigació Sanitària que 
gestiona la investigació biomèdica de l´Hospital Clínic Universitari de València. 

- L´organització es reserva el dret de realitzar canvis en el reglament o recorregut per 
necessitats tècniques. 

- El recorregut de la prova es trobarà marcat i es disposarà de voluntaris tancant el circuit i 
arreplegant les cintes disposades de senyalització. 

- L´organització no serà responsable en cap moment dels danys latents o que pogueren 
sofrir o causar els participants durant la realització de la prova. 

- Qualsevol reclamació i tot allò no establert en aquest reglament queda sota el criteri de 
l´organització. 

- Tot participant pel fet d´incriure´s declara haver llegit I accepta aquest reglament. 
- Tot el no previst al present reglament es regirà per les Normes Generals de la F.A.C.V., 

F.R.E.A. i I.A.A.F. per a la present temporada. 
- Les reclamacions hauran de ser realitzades de manera oral als organitzadors no més tard 

de 10 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. La decisió dels 
organitzadors serà inapel·lable. 


