
REGLAMENT DE LA CURSA   
“42 EDICIÓ CROSS DE SANT RAFEL”  ONTINYENT 2021  
 
 
 
 
  
Art. 1. La Comissió de Festes de Sant Rafel i el Club 
Planifica y Evoluciona - Dulce Bebé Ontinyent organitzen la 
42 Edició Cross de Sant Rafel que es celebrarà el dia 2 
d’octubre del 2021, amb la col·laboració de l’Excm. 
Ajuntament d’Ontinyent i les firmes i associacions: 
 
Rull Intersport 
Autoservicio Casa Pilar 
Escola de Música de l’Agrupació Musical Ontinyent. 
 
 
 
  
Art. 2. La cursa regulada per aquest reglament té els 
següents horaris i distàncies de recorreguts per a les 
diferents categories:  
 

●QUERUBINS:  (16:15h)   100m.  

●PRE-BENJAMÍ-A:  (16:30h)   200m.  

●PRE-BENJAMÍ-B:  (16:45h)   400m.  

●BENJAMÍ:  (17:00h)   900m.  

●ALEVÍ:  (17:15h)   1500m.  

●INFANTIL:  (17:30h)   1800m.  

●CADET:  (17:45h)   2700m.  

●ABSOLUTA:  (18:30h)   8Km.  

*Els horaris són aproximats i en funció de les circumstancies l’organització podrà 
ajustar-los. Per tant es recomanable estar preparats/ades mínim 30’ abans de la 
prova.   



 
 
 
 
 

 
 
Art. 3.  Inscripció i condicions participació. 
 
Per a participar a la cursa absoluta és necessària 

la inscripció a través de la pagina web www.mychip.es. ,  
 
No es podran fer inscripcions el dia de la cursa.  
 
Inscripcions fins completar 500 participants a la web.  
 
El preu d’inscripció es de 6€.  
 

La inscripció per a la resta de categories serà gratuïta el  
dia de la prova (a la placeta de Juan XXIII / Pare Fullana)  
en horaris de 11:30h a 12:30h i 15:30h a 16:15h  
En el moment presencial de l’assignació del dorsal, es podrà 
donar de forma voluntària un donatiu solidari per a ajudar a 
l’associació que l’organització determine.  
 

Podrà participar a les curses qualsevol persona que tinga  
les condicions físiques adequades que li permeten 
completar el recorregut.  
 
 
 

Art. 4. Eixida i Circuit de la Cursa 
La línea d’eixida de la cursa estarà a la altura del carrer Pare
 Fullana nº17 (aprox.) als horaris establerts en cada 
categoria.  
El circuit tindrà una longitud de al voltant de 8 kms., i es 
desenvoluparà pels carrers del Barri de Sant Rafel, que 
serán debidament senyalitzats per a tal fí. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 5. S’estableix una classificació  amb les següents  
categories (distribuïdes per any de naixement):  

QUERUBINS   M/F  Nascuts a l’any 2019, 2020,  
2021  

PRE-BENJAMÍ 
-A   

M/F  Nascuts a l’any 2016, 2017  

PRE-BENJAMÍ 
-B   

M/F  Nascuts a l’any 2014, 2015  

BENJAMÍ   M/F  Nascuts a l’any 2012, 2013  

ALEVÍ   M/F  Nascuts a l’any 2010, 2011  

INFANTIL   M/F  Nascuts a l’any 2008, 2009  

CADET   M/F  Nascuts a l’any 2006, 2007  

JUVENIL   M/F  De 16 a 21 anys  

SÈNIOR   M/F  De 22 a 34 anys  

VETERÀ-A   M/F  De 35 a 44 anys  

VETERÀ-B   M/F  De 45 a 54 anys  

VETERÀ-C   M/F  De 55 a 64 anys  

VETERÀ-D   M/F  Més de 65 anys  

  
 
 
 



 
 
 
 
Art. 6. Protocol COVID-19. En tot moment caldrà seguir la  
normativa indicada per les autoritats sanitàries per evitar els 
contagis.  
És necessària la comprensió de tots els participants per 
respectar les normes. 
Abans i després de la cursa s’haurà de procedir al llavat de 
mans amb gel hidroalcohòlic. 
Els participants no deuran compartir cronòmetres, begudes 
i altre material esportiu per evitar contagis. 
 
 

Tota persona inscrita es compromet a no prendre part en 
l’event en el cas de que patira símptomes de la malaltia, ho 
coneguera ser positiu. 
 

Tot participant és coneixedor, i així ho accepta i assumeix, 
que en l’actual estat de la pandèmia existeix un risc de 
contagi per COVID-19 amb les conseqüències que d’aquest 
fet pogueren derivar-se per a la seua persona en termes de 
salut, i amb les complicacions que pugueren derivar en 
patologies greus i també la mort. Accepta que l’organització 
adopta les mesures indicades al protocol i, en el cas de 
resultar contagiat per COVID-19, exonera de qualsevol 
responsabilitat amb relació als possibles danys a la seua 
persona. 
  
Art. 7. Anul·lació de la Cursa. En cas d’anul·lació de la 
cursa per motius de la normativa COVID-19, es realitzarà 
un reemborsament del 50% del preu de la inscripció. Si la  
cancel·lació és per altres motius no hi haurà cap 
reemborsament.  
  
 
 

 



Art. 8. Recollida de dorsals. El mateix dia 2 d’Octubre, en 
horari de 11:30 a 12:30 i de 15:30 a 17:30, es podra recollir 
els dorsals i la borsa del corredor, en les taules instal·lades 
en l’encreuament Placeta Joan XXIII / Pare Fullana.  
És necessari mostrar el DNI per a la recollida, i mostrar una
 foto o còpia de DNI de qualsevol altre participant que 
vulgam recollir.  
No hi haurà llistat d’inscrits en la prova i cada participant ha 
de conèixer el seu dorsal segons llista que es podrà 
consultar en el web de mychip.es. 
  
 
Art. 9. Serveis i trofeus. 
No hi haurà servei de dutxes ni vestidors. 
No hi haurà zona de massatges. 
L’avituallament líquid serà individual al traspassar la línia de 
meta. 
L’organització contractarà assegurança d’accidents i servei 
mèdic d’ambulància. 
No hi haurà llista de resultats a l’acabament de la prova, 
només en el web mychip.es 
 
 

Art. 10. Desqualificació de participant.  
La participació sense dorsal i xip es considera motiu de 
desqualificació, i no es permetrà l’entrada a la Meta. 
Tot participant amb actitud violenta i inadequada podrà ser 
sancionat i desqualificat. 
 
 
Art. 11. Interpretació del Reglament. 
L’organització es reserva el dret de resoldre els dubtes que 
pugueren sorgir durant el desenvolupament de la prova 
segons el seu criteri. 
 
 
En Ontinyent, a 21 de Juliol de 2021. 
 
L’organització. 
 


