
REGLAMENT  
 
Dades generals 
 
Data: 21 de setembre de 2019 

Recollida de dorsals: 

Divendres 20 de setembre de 18:30 a 20:30 hores en els Salons Bancaixa. 
Dissabte  22 de setembre de 7:00 a 7:45 hores a la Pista Jardí de l’Alcora 

Eixida:  

8:00 hores des de la Pista Jardí 

Dutxes:  

Piscina municipal coberta (gratuïta) 

Inscripció 
 

La quota d’inscripció per a la Mitja Marató de Muntanya és de: 
1. FEDERATS: 12,00 € fins el 16 de setembre  i 15,00 € del 17 al 18 de setembre. 
2. NO FEDERATS: 13,00 € fins el 16 de setembre  i 16,00 € del 17 al 18 de setembre. 
3. Socis del C.E. L’Alcora 10,00 €   

 
La quota d’inscripció  per a la Marxa de Muntanya és de: 

1. FEDERATS: 12,00 € fins el 16 de setembre  i 15,00 € del 17 al 18 de setembre. 
2. NO FEDERATS: 13,00 € fins el 16 de setembre  i 16,00 € del 17 al 18 de setembre. 

3. Socis del C.E. L’Alcora 10,00 €   
 

Participants: 

S’estableix un màxim de 400 participants, quedant tancada la inscripció quan es cobreixi la quota. 

Data límit d’inscripció 
 
18 de setembre 
No s’acceptaran inscripcions el dia de la cursa. 
És obligatòria la presentació del DNI per recollir els dorsals. 

Desqualificacions 
 
Serà motiu de desqualificació de la prova, amb pèrdua del dret de classificació i als obsequis de l’arribada: 

1. No passar per tots els controls establerts 

2. Invertir més de 4 hores en completar el recorregut 

3. No realitzar el recorregut per les zones marcades per l’organització 

4. Qualsevol actuació que degrade l’entorn natural 

5. No guardar respecte a les normes de companyonia, essent obligatori assistir i comunicar al control 
més proper qualsevol accident que hagin observat 

6. Qualsevol desconsideració amb l’organització o participants de la cursa 

7. No dur el dorsal de forma ben visible a la part davantera, a l’altura del pit. 
 
Altres consideracions 
 

1. L’edat mínima per participar serà de 14 anys. Els menors d’edat deuran presentar la corresponent 
autorització dels pares o tutors. 



2. En cas d’abandonament caldrà avisar al control més pròxim. 

3. La prova no se suspendrà pel temps una vegada iniciada. L’organització es reserva el dret de 
suspendre-la fins al moment de l’eixida. Si es donés aquesta circumstància no es retornaria el preu de 
la inscripció. 

4. L’organització i els col·laboradors no es fan responsables dels accidents i perjudicis morals i/o 
materials que poguessin patir els participants i terceres persones abans, durant o després d’aquesta 
prova. 

5. L’organització pot demanar el DNI o similar per a comprovar l’edat o la identitat del participant. 

6. És responsabilitat de cada participant seguir el recorregut marcat, així com estar ben preparat 
físicament. S’aconsella portar un recipient per a repostar líquid, ja que l’organització subministrarà la 
beguda però no el recipient. 

7. L’organització tindrà la potestat de retirar a qualsevol participant quan consideri que la seva salut es 
troba en perill. 

8. Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament. Tot el que no estigui especificat en el mateix 
serà resolt per l’organització. 

 
Mitja Marató de Muntanya 
 

- Recorregut 20,00 km. 
- Temps màxim: 4h 

Categories i Premis Mitja Marató de Muntanya 
 
MASCULINA 

Categoria Data Naixement Trofeus 

Absoluta A partir de 18 anys 1er classificat de la cursa 

Senior De 18 a 39 anys 3 Primers classificats 

Veterans A De 40 a 49 anys 3 Primers classificats 

Veterans B A partir de 50 anys 3 Primers classificats 
PARTICIPANTS LOCALS 

Categoria Data Naixement Trofeus 

Senior De 18 a 39 anys 3 Primers classificats 

Veterans A De 40 a 49 anys 3 Primers classificats 

Veterans B A partir de 50 anys 3 Primers classificats 
FEMENINA 

Categoria Data Naixement Trofeus 

Absoluta A partir de 18 anys 1era classificada de la cursa 

Senior De 18 a 39 anys 3 Primeres classificades 

Veteranes A De 40 a 49 anys 3 Primeres classificades 

Veteranes B A partir de 50 anys 3 Primeres classificades 
PARTICIPANTS LOCALS 

Categoria Data Naixement Trofeus 

Senior De 18 a 39 anys 3 Primeres classificades 

Veteranes A De 40 a 49 anys 3 Primeres classificades 

Veteranes B A partir de 50 anys 3 Primeres classificades 

   

PREMI ESPECIAL  

Participant de més edad Masculí  

Participant de més edad Femení  

 
- Els anys han d’estar complerts el dia de la cursa. 
- S’entendran com a participants locals aquells nascuts a l’Alcora o els empadronats a la localitat. 
 
PREMI CLUBS 
- Tindran premi d'1 pernil els 3 primers clubs classificats en la Mitja Marató. Per optar al premi es tindran en   



compte els 5 primers temps i almenys un d'ells haurà de ser femení. 
 
La inscripció dona dret a: 
 
- L’accés als controls i avituallaments establerts en el recorregut de la prova 
- Dutxes a la Piscina coberta de l’Alcora 
- Bossa del corredor 
- Entrepà, coques, pastes, fruita… refrescs i cervesa al concloure la prova. 
- Paletilla per a tots els clubs en 8 o més participants. Els clubs han de apuntar-se amb el mateix nom, 
  no s'admetran canvis després d'inscrits. Els participants poden ser tant de la Mitja Marató com de la Marxa 
  de Muntanya. 
 
Marxa de Muntanya- Cursa Junior 
 

- Recorregut 13,00 km. 
- Temps màxim: 4h 

 
Categories i Premis Marxa de Muntanya – Cursa Junior 

MASCULINA 

Categoria Data Naixement Trofeus 

Absoluta A partir de 18 anys 3 Primers classificats 

Local A partir de 18 anys 3 Primers classificats 

Juniors De 14 a 17 anys 3 Primers classificats 

Juniors Locals De 14 a 17 anys 3 Primers classificats 
 

FEMENINA 

Categoria Data Naixement Trofeus 

Absoluta A partir de 18 anys 3 Primeres classificades 

Local A partir de 18 anys 3 Primeres classificades 

Juniors De 14 a 17 anys 3 Primeres classificades 

Juniors Locals De 14 a 17 anys 3 Primers classificades 
 
La inscripció dona dret a : 

- L’accés als controls i avituallaments establerts en el recorregut de la prova 
- Dutxes a la Piscina coberta de l’Alcora 
- Bossa del corredor 
- Entrepà, coques, pastes, fruita… refrescs i cervesa al concloure la prova. 

 
Pel fet d’haver-me inscrit, jo el signant, accepto el reglament de la XII Mitja Marató de Muntanya de 
l’Alcora, així com qualsevol canvi que decideixi l’organització al respecte, i renuncio a tots els drets i 
pretensions contra els organitzadors i col·laboradors així com els seus representants i delegats. 
 


