
REGLAMENT II CURSA PER PARELLES CIUTAT DE LA VALL D’UIXÓ, 

FESTES PATRONALS SAGRADA FAMÍLIA I SANTÍSSIM CRIST 

Les festes patronals de la Sagrada Família i Santíssim Crist organitza la II 

cursa 5K a PEU per Parelles 

Art.1).- RECORREGUT I DATES 

● El recorregut de la prova serà de 5000 metres. El recorregut es 

senyalitzarà quilòmetre a quilòmetre. 

● La celebració de la I cursa a peu per parelles Ciutat de la Vall d’Uixó 

Festes Sagrada Família i Santíssim Crist està fixada per al dimecres 12 

d’Octubre  a les 09:00 h. 

● L’eixida i la meta estaran a la porta de la seu de la festa (c/ Sant Josep 

nº163). 

● El temps màxim per a realitzar la prova és de 50 minuts. 

Art.2).- INSCRIPCIÓ PERSONES ADULTES 

● Les inscripcions es realitzaran en línia en la pàgina web de MyChip; de 

forma presencial en els comerços locals: Bonaque (C/ Salvador 

Allende) Esport Ripa (Carrer benigafull) y Esport Natura (Carretera 

Segorbe) o contactant amb algun membre de la comissió de festes. 

● Les inscripcions s’obriran Dilluns 12 DE SETEMBRE fins Dimarts 11 

d’OCTUBRE a les 11.00 hores. 

● Les inscripcions es realitzaran per parelles.  



● La inscripció serà de 5 euros la parella (2,5 per persona) i es podrà 

realitzar fins el DIMARTS  dia 11 d’OCTUBRE 

● No estaran permeses les inscripcions el dia de la prova. 

● Els dorsals es recolliran el DIMARTS 12, des de les 8.00 fins 5 minuts 

abans del inici de la cursa en la porta de la seu social de la festa (C/ 

Sant Josep. Nº 163) 

● ATENCIÓ: passats uns dies comproveu que la vostra preinscripció ha 

estat activada i el vostre nom apareix al llistat de les persones inscrites. 

● La prova estarà cronometrada per MyChip 

Art.3).- MODALITAT DE PARTICIPACIÓ 

● La cursa es realitzarà de manera exclusiva per parelles. Les parelles 

hauran de córrer a la vegada i entrar en meta juntes (diferencia de 5 

segons entre els dos membres de la parella). 

● Per a la participació de les parelles l’edat mínima serà de 14 

anys (Complits el dia que es realitze la inscripció). 

● Podran prendre part d'aquesta prova totes les persones que estiguen 

correctament inscrites, tant en temps com en forma fins a un màxim de 

150 parelles. 

● L´eixida tindrà lloc en el mateix punt: Seu de la comissió de festes 

Sagrada Família i Santíssim Crist.  

ES DEMANARÀ EL DNI PER A COMPROVAR QUE EL DORSAL ASSIGNAT 

CORRESPON A LA PERSONA QUE EL PORTA. 



 

Art.4).- Recorregut 

• El recorregut de la cursa consistirà en realitzar dues voltes al circuit.  

 

Art.5).- VEHICLES AUTORITZATS 

● Els únics vehicles autoritzats per a seguir la cursa seran els designats 

per l’organització. 

 

Art.6)- NORMES EN LA CURSA 

● ∙Serà preceptiu per a la persona corredora portar el dorsal totalment 

desplegat en el pit i facilitar així la seua visibilitat. Aquella persona que 

no complisca aquesta i altres indicacions de l’organització serà 

desqualificada. 

 

● ∙El xip està incorporat al dorsal i al ser d’un sol ús no és necessari 

entregar-lo en meta. 

 

● Totes les persones participants pel fet de prendre l’eixida de la cursa 

accepten aquest reglament. 

 

 



● L’organització disposa de les assegurances que exigeix la Llei de 

Seguretat Viària. 

 

● L’organització no es farà responsable de possibles danys físics o morals 

que puguen produir-se al llarg de la prova a conseqüència de malalties, 

lesions, imprudència o negligència, ni a causa de la falsificació de dades 

de la persona participant en la inscripció. 

 

● Es garantirà una adequada atenció mèdica per a les persones 

participants de la prova, així com servei d’ambulància en la zona de 

meta. 

 

Art.7).- PREMIS 

● L’entrega de premis tindrà lloc una vegada finalitze la cursa. 

● Els premis no són en cap cas acumulables. I són els següents: 

- Premis per a les 3 primeres parelles en la categoria masculina. 

- Premis per a les 3 primeres parelles en la categoria femenina. 

- Premis per a les 3 primeres parelles en la categoria mixta. 

- Premi per al millor corredor/a Local. 

- Premi per a la millor parella de la comissió de festes. 

- Premi en metàlic de 100€ per a cada parella guanyadora, en cas de que 

superen el temps de la parella guanyadora en cada categoria de la 

cursa realitzada l’any 2021. 



 

Art.8).- CATEGORIA DELS I DE LES ATLETES: 

 

S´estableixen les següents: 

● Categoria de parelles femenines. 

● Categoria de parelles masculines. 

● Categories de parelles mixtes. 

 

Art.9).- ACCEPTACIÓ REGLAMENT 

● Tots els participants, pel fet de prendre la sortida, assumeixen 

l’acceptació del contingut d’aquest reglament. L’organització declina 

qualsevol responsabilitat relativa als participants que realitzen la prova 

sense dorsal o sense haver formalitzat com cal la inscripció. 

 


