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REGLAMENT OFICIAL 20 K PER LA IGUALTAT TAVERNES 2020 

 

ARTICLE 1: La REGIDORIA D'IGUALTAT i la D’ESPORTS DE L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA 
VALLDIGNA i el El C.A. LA VALLDIGNA, organitzen la 1a edició del 20 K PER LA IGUALTAT TAVERNES 2020 

ARTICLE 2: La prova se celebrarà diumenge 17 de maig de 2020 a les 09:30 h amb eixida i arribada al 
Pavelló Carlos Pellicer, Tavernes de la Valldigna. La mateixa finalitzarà a les 12:00h, sent 2 h 30 minuts el 
límit de temps màxim oficial. 

ARTICLE 3: 20 K PER LA IGUALTAT TAVERNES 2020 consisteix a completar corrent els 20.000 m de la 
prova per equips i relleus. Aquests equips estaran compostos per 4 membres i la composició serà 
obligatòriament mixta. Les modalitats dels equips serà qualsevol d’aquestes: 

• 3 dones + 1 home 

• 3 homes + 1 dona 

• 2 dones + 2 homes  

El relleu serà una cinta o banda col·locada de manera transversal de muscle a la cintura, que els i les 
corredores hauran d'intercanviar al final de cada relleu en la zona de transferència de testimoni, situada 
en meta en el Pavelló Carlos Pellicer. 

L'ordre d'aquests relleus serà el següent: 1r relleu: 5.000 m - 2n relleu: 5.000 m – 3r relleu: 5.000 m - 4t 
relleu: 5.000. El canvi de relleu tindrà lloc en meta i en una zona delimitada exclusivament per a tal fi i 
degudament senyalitzada per l'Organització. Qualsevol canvi realitzat fora d'aquests límits, comportarà 
la repetició del mateix dins de la zona habilitada. Quedarà delimitat un espai (cambra de crides) per a 
poder accedir a la zona de canvi de relleus. El corredor que dona el relleu i el que l’arreplega deuran 
passar junts la línia de meta/eixida. Una vegada fet el relleu, el corredor/ra que acabe, se li retirarà el xip 
i no podrà tornar a entrar al circuit, per tal d'evitar errors de cronometratge. 

Els equips disposaran d'un/a CAPITÀ/A, que serà membre de l'equip des del punt de vista competitiu i a 
través del qual l'Organització posarà en coneixement de qualsevol aspecte rellevant del 20 K PER LA 
IGUALTAT TAVERNES 2020. A la 20 K PER LA IGUALTAT TAVERNES 2020 tindran accés totes les persones 
que ho desitgen, federades o no, podent participar tots aquells atletes que tinguen complits 18 anys el 
dia de la prova. Els dorsals són personals i intransferibles, havent d'anar col·locats en el pit sense 
manipular ni doblegar. La inobservança d'aquest article serà motiu de desqualificació. Queda 
terminantment prohibit que un/a corredor/a s'inscriga i/o participe en més d'1 equip, així com que 
realitze més d'1 relleu. No seran admesos per l'Organització corredors que no estiguen inscrits o 
córreguen sense dorsal, impedint que tinguen accés a la carrera en defensa dels drets dels 
reglamentàriament inscrits. Així mateix, no es permetrà l'accés a vehicles NO autoritzats, per la 
seguretat de l@s corredor@s. 

ARTICLE 4: El circuit serà urbà, estant indicats tots els punts quilomètrics amb un panell senyalitzador. La 
prova es disputarà sobre un circuit de 5.275 m, eixint i arribant al Pavelló Carlos Pellicer. La totalitat del 
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circuit circularà pels carrers de Tavernes de la Valldigna i serà un recorregut degudament senyalitzat 
amb tanques, cinta balizadora i en la mesura que siga possible tancat al públic (vianants i ciclistes). 

ARTICLE 5: L'Organització disposarà un avituallament en la zona de meta per a tots els participants. El 
corredor disposarà d'un servei de vestuari en la zona del Pavelló Carlos Pellicer, així com W.C i vestuaris 
en la mateixa ubicació. 

ARTICLE 6: L'obertura d'inscripcions tindrà lloc el 28 de febrer de 2020. Les mateixes podran realitzar-se 
a través de la web www.mychip.es. El límit d'equips queda fixat en 125 equips, per la qual cosa les 
inscripcions quedaran tancades el 14 de maig de 2018 a les 23.59 h o en esgotar les places disponibles. 
Hi haurà 1 modalitat d'inscripció: INSCRIPCIÓ ORDINÀRIA (28 € per equip)  

ARTICLE 7: Canvi de titularitat i/o cessió de dorsals. 

Es podrà sol·licitar un canvi de titularitat o cessió de dorsals al mail: inscripciones@mychip.es aplicant 
les següents condicions: 

 El canvi de titularitat o cessió de dorsal únicament el pot sol·licitar el titular de la inscripció des 
del seu propi compte de correu o que almenys el mail remitent coincidisca amb el compte de 
correu indicat en la inscripció, el mateix haurà de remetre al correu inscripciones@mychip.es el 
justificant de la seua inscripció juntament amb les dades del nou participant (amb tots els 
camps inclosos en el justificant de la inscripció inicial). 

 El cost d'aquest servei és del 10% amb una comissió mínima de 3 € per cessió, que s'haurà 
d'abonar en el compte de Bankia ES33 2038 6054 2360 0004 1818 titular Mychip SLU i remetre 
el justificant de la transferència en el mateix correu amb la qual el sol·licita. 

 Donades les tasques organitzatives o les característiques del mateix esdeveniment, pot donar-
se la circumstància segons la data de la sol·licitud que el nou participant haja d'acceptar les 
opcions inicialment sol·licitades pel titular de la inscripció cedida, talles de samarreta, menjars 
acompanyants, inclòs el dorsal del personalitzat del participant inicialment inscrit. 

 Mai s'atendran cessions de dorsals a partir 48 h abans del termini de tancament d'inscripcions 
marcat per l'organització. 

ARTICLE 8: RECOLLIDA DE DORSALS La recollida de dorsals per a la 20 K PER LA IGUALTAT TAVERNES 
2020 tindrà lloc en la zona de meta, situada en Pavelló Carlos Pellicer, c/Metge Paco Valiente s/n, 46760 
Tavernes de la Valldigna. L'horari serà: diumenge 17 de maig de 08.00 h - 09.15 h. El dorsal ha de ser 
recollit pel capità/a de l'equip, qui haurà d'acreditar la seua identitat mitjançant DNI, NIE o passaport. En 
cas de ser retirat per una tercera persona, aquesta haurà de mostrar fotocòpia física del document del 
capità/a o bé imatge del mateix en un dispositiu mòbil. 

ARTICLE 9: Tindran trofeus els 3 primers equips de cada modalitat i els 3 primers equips locals. Els 
trofeus no són acumulatius. Tindrà la consideració de local l'equip que tots/as els seus membres 
estiguen censats a Tavernes de la Valldigna i l'indiquen expressament en el procés d'inscripció. No 
s'acceptaren reclamacions per errors en les dades d'inscripció a partir 48 h abans del termini de 
tancament d'inscripcions marcat per l'organització. 

Cada corredor/a, tindrà dret a la Borsa del Corredor, que estarà composta pels detalls que l'Organització 
puga aportar. 
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ARTICLE 10: Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, no més tard de 30 
minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. La decisió del Jutge Àrbitre és inapel·lable. 
Seran motiu de desqualificació la no observança del present Reglament, no realitzar el canvi del relleu 
en la zona delimitada per a tal fi, no respectar el traçat senyalitzat del circuit, no acatar les indicacions 
de jutges o comissaris de carrera i no concloure un relleu, fins i tot per lesió. 

ARTICLE 11: Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l'Organització. Queda 
totalment prohibit seguir als corredors amb moto, bicicleta, patins o qualsevol altre vehicle rodat. La 
Policia Local i l'Organització de la prova els retiraran del circuit per a evitar accidents. 

ARTICLE 12: L'Organització declina tota responsabilitat pels danys, perjudicis o lesions que els 
participants en aquesta prova puguen patir o causar a tercers, si bé disposa d'una Assegurança 
d'Accidents i Responsabilitat Civil que cobrirà les incidències inherents a la prova. 

ARTICLE 13: Tots els participants, pel fet d'inscriure's, declaren conéixer i acceptar el present Reglament 
i el Plec de descàrrec de Responsabilitats i Protecció de Dades. En cas de dubte prevaldrà el criteri de 
l'Organització. 

ARTICLE 14: El cronometratge estarà realitzat per Xip individual, pegat en el dorsal i d'un sol ús. Hi haurà 
un control en el km 2,5 amb catifa i un altre en zona eixida i arribada. El temps final de cada equip serà 
l'agregat de la suma dels 4 temps individuals, donant temps final a l'equip l'obtingut per l'arribada a 
meta del quart/a rellevista. 

ARTICLE 15: D'acord amb la LLEI ORGÀNICA de 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, s'informa que les seues dades personals s'incorporaran a un fitxer propietat del C.A. 
LA VALLDIGNA, per a enviar-li informació relativa a aquesta activitat esportiva, està prestant el seu 
consentiment exprés per a cedir les seues dades personals i els drets d’imatge al C.A. LA VALLDIGNA, 
amb la finalitat que aquesta entitat puga remetre-li informació comercial de les diferents carreres que 
puguem organitzar i pugam fer publicitat a les xarxes socials. L'informem de la possibilitat d'exercitar els 
seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en relació a les seues dades de caràcter personal i 
al tractament d'aquests, dirigint un escrit a l'adreça enviant un correu electrònic a: 
calavalldigna@gmail.com, sempre que s'identifique el seu nom juntament amb els seus dos cognoms, ja 
que si no es rebera aquesta informació, els resultaria impossible procedir amb la seua sol·licitud de 
baixa. 

NOTA: Qualsevol modificació o ampliació del present reglament, serà comunicada per l'Organització 
amb antelació suficient als participants a través dels capitans dels equips i en casos molt puntuals també 
de manera directa a l’interessat/da. 

 


