
IV GRAN FONS a Ontinyent 

 
 
La Regidoria d’Esports  de l’Ajuntament d’Ontinyent amb col·laboració  del Club Atletisme 
Ontinyent organitzen el IV Gran Fons d’Ontinyent. 
 
La carrera tindrà lloc el proper dissabte dia 11 de novembre de 2017 des de les 16,00 
hores (hora prevista curses categoríes inferiors). L’hora de començament de la carrera 
absoluta sera a les 17,00 hores. 
La carrera absoluta tindra una duració de 1h 30’. Tot atleta que dins de l’horari s no haja 
acabat la prova tindrá que eixir del circuit que es quedarà òbert al trànsit, baix la seua 
responsabilitat. 
 
L'eixida i arribada serà des del Centre Comercial El Teler i, constarà de 11,160 metres. 

 

Categories: 
 

Categories 
masculí i femení  Horari Data naixement Metres 

Iniciació 16,00 Anys complits 2,3 i 
4. 200 

Iniciació 16,10 Anys complits 5, 6 i 
7. 

500 

Benjamí 16,15 2008-2009 800  

Aleví 16,20 2006-2007 1.600 

Infantil 16,35 2003-2004-2005 2.400 

Sènior  17,00 Des de 18 anys 
complits 11.160 

Veterans A  17,00 1973-1982 11.160 

Veterans B  17,00 1963-1972 11.160 

Veterans C 17,00 1956-1962 11.160 

Veterans D 17,00 1956 i anteriors 11.160 

  



 

Inscripció i recollida de dorsals 

Les inscripcions es realitzaràn des de la pàgina web de la Mancomunitat. 
 

http://www.lavallalbaida.com        www.mychip.es  
 

Termini per a realitzar les inscripcions: dijous 09 de novembre de 2017 i fins les 
20,00 hores. No s'admetran inscripcions mitjançant la web després de la data i 
hora indicada.  NO s’admetran inscripcions el dia de la cursa. 

Autorització paterna 

Totes les proves des de la categoría “iniciació” fins la categoría “infantil”, hauran 
d’aportar una autorització paterna per escrit.  

Cap corredor d’estes categoríes podrà participar en la prova sinó aporta l’autorització 
paterna. En altre cas, el club no és responsabilitza de la seua participació i 
conseqüencies. 

Classificacions 

Els trofeus de les proves de benjamí, aleví i infantil s’entregaran a les 17,15 hores 

Els trofeus de la prova absoluta seran entregats immediatament finalitzada la prova.  

Les reclamacions és presentaran per escrit al jutge Àrbitre acompanyades d'un dipòsit 
de 60€ no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats.  

Trofeus i premis: 

- Material esportiu per als 500 primers participants que finalitzen la prova. 

- Trofeu per als 3 primers classificats de la carrera absoluta (masculí i femení). 

- Trofeu  per als 3 primers classificats de les categories: benjamins, alevins i infantils 
(masculí i femení). 

- Trofeu per als 3 primers classificats de les proves de Veterans A, B, C i D (maculí i 
femení). 

− Hi hauran tres avituallaments d'aigua aproximadament en el km. 3,5, en el km. 7,5 i 
en finalitzar la prova. 

 
Altres 
La carrera està coberta amb un segur de responsabilitat civil i un segur d’accident. 
Aquest segur no cobrix possibles lessions als corredors. 
Hi haurà servici de metge i d ’ambulància. 
L'organització no es responsabilitza dels danys ocasionats abans i durant la prova. 
És obligatori per a participar retirar el corresponent dorsal. Qui no porte el dorsal 
será descalificat per algún membre de l órganització. 
Serà obligatòria la presentació de la documentació identificativa quan l'organització 
ho requerisca. 
Dutxes al poliesportiu municipal.  

La prova finalitzarà en el Centre Comercial El Teler.  



Tot corredor que realitze una compra superior a 10€ en qualsevol establiment del Centre 
Comercial, tindrá les primeres 4 hores d’aparcament gratuïtament (será obligatori 
mostrar el dorsal retirat de participant). 

Més informació de la prova en la web de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida.:  http://www.lavallalbaida.com 

Responsabilitat 
Cada participant en el moment de la seua inscripció manifesta trobar-se en una forma 
física i psíquica adequada per afrontar el repte d'aquesta prova i assumeix el risc 
derivat d'aquesta pràctica esportiva. L'Organització no es fa responsable dels danys, 
perjudicis o lesions que els participants en aquesta prova puguin sofrir o causar a 
tercers. 

         Acceptació, Plec de descàrrec de responsabilitats i protecció de dades 
Els participants, pel fet d'inscriure's lliure i voluntàriament, declaren conèixer i 
acceptar plenament el present Reglament, en cas de dubte o de sorgir alguna situació no 
reflectida en el mateix, prevaldrà el que dispose a aquest efecte l'Organització. 
Pel sol fet d'inscriure's, el participant declara el següent: “Em trobe en estat de salut 
òptim per participar en la Carrera. A més, eximisc de tota responsabilitat a 
l'Organització, patrocinadors o altres institucions participants davant qualsevol accident 
o lesió que pogués sofrir abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, 
renunciant des de ja a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats. 
Durant el desenvolupament de la prova contribuiré en tant que sigui possible amb 
l'Organització, per evitar accidents personals. Autoritze a més de que l'Organització 
faci ús publicitari de fotos, vídeos i nom en la classificació de la prova, en els mitjans de 
comunicació i/o Internet, sense esperar pagament, compensació o cap retribució per 
aquest concepte. 


