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I CURSA PER LA IGUALTAT

REGLAMENT DE LA CURSA:
Organitza:
L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i el CA La Valldigna organitzen la I CURSA PER LA
IGUALTAT A TAVERNES.
Data i hora:
El dia de la prova serà el dissabte 18 de maig de 2019, a les 19:00.
Distància:
El recorregut serà de 6.000 metres per a totes les categories.
Circuit:
L’eixida i arribada serà al poliesportiu de Tavernes de la Valldigna. La cursa començarà a les
18:00 hores i la durada màxima serà d’una hora. No obstant això, l’organització durà un vehicle
autoritzat de tancament de cursa per a arreplegar els participants que no entren en el temps
màxim establert. Tots els corredors tindran avituallament en el Km 3 i, en finalitzar la prova, en
meta. Tots els punts quilomètrics estaran senyalats.
Categories i premis:
S’estableixen les següents categories tant en homes com en dones:
Júnior de 16 a 24 anys (anys complits).
Sènior de 25 a 34 anys (anys complits).
Veterans A de 35 a 44 anys (anys complits).
Veterans B de 45 a 54 anys (anys complits).
Veterans C a partir de 55 anys (anys complits).
Trofeus als tres primers classificats de cada categoria tant en homes com en dones.
Trofeu tres primers corredors i corredores locals independentment de la categoria. Tindran la
consideració de locals tots els participants que estiguen censats a Tavernes de la Valldigna o
pertanyen al C.A. LA VALLDIGNA, sempre que a l’hora de fer la inscripció seleccionen l’opció de
corredor local (si no es marca aquesta opció no es podrà optar al premi local).
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Premi en metàl·lic als tres primers classificats i tres primeres classificades de la general:
1r home i 1a dona: 60 €.
2n home i 2a dona: 40 €.
3r home i 3a dona: 20 €.
Els trofeus de la general, categoria i locals no s'acumulen.
Inscripcions:
El període d’inscripció “on line” és del 01 de març al 17 de maig de 2018 a les 23:59 h.
El dia de la cursa també s’acceptaran inscripcions fins a les 18:30 h.
El preu de la inscripció és de 6 € per als inscrits fins al 17-05-18 a les 23:59 i de 8 € el dia de la
cursa.
Les inscripcions es faran a través de les webs www.mychip.es o des de www.calavalldigna.com.
L’entrega de dorsals es farà el mateix dia de la prova des de les 15:30 hores fins a les 18:45 en
meta, després de presentar el DNI.
Assistència sanitària i seguretat:
L’assistència sanitària anirà a càrrec dels servicis mèdics contractats, i es situarà en la mateixa
arribada i en l’ambulatori municipal.
La seguretat del circuit estarà coberta per la Policia Local, Protecció Civil, Guàrdia Civil i
voluntaris.
Reclamacions:
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al jutge àrbitre 30 minuts després de
comunicar-se oficialment els resultats. Quedarà desqualificat qualsevol atleta que no
complisca el recorregut establert. La inscripció a la prova implica la total acceptació d’aquest
reglament.
Responsabilitat:
L’organització disposa d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per als atletes
participants. Es declina tota responsabilitat derivada d’un problema físic anterior, imprudència,
negligència, desobediència de les lleis i de l’articulat del present reglament.
Tampoc cobrirà les possibles incidències ocorregudes en els desplaçaments.
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No es permet córrer acompanyat de persones no participants en la mateixa cursa (atletes
sense dorsal), vagen a peu o en algun tipus de vehicle, ni es podrà portar xiquets en braços o
en cotxets, ni tampoc es permet córrer amb animals, carros, etc.
Drets d’imatge:
En completar la inscripció en la I CURSA PER LA IGUALTAT, es formalitza l’acceptació d’aquest
reglament i es dóna el consentiment al Club d’Atletisme La Valldigna i a l’Ajuntament de
Tavernes de la Valldigna perquè puguen utilitzar la seua imatge en la promoció i difusió de la
prova, de totes les maneres possibles (ràdio, premsa, vídeo, DVD, Internet, cartells, mitjans de
comunicació, xarxes socials, etc.) i cedeix tots els drets relatius a l’explotació comercial i
publicitària que el Club d’Atletisme La Valldigna i l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
consideren oportuna executar, sense el dret per part seua a rebre cap compensació
econòmica.
El CA La Valldigna podrà fer qualsevol canvi en el reglament durant el període d'inscripció de la
prova si les circumstàncies ho requereixen.
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