REGLAMENT
L´Ajuntament d´Almenara organitza la Volta a peu Platges d´Almenara 2013, en la qual podrà
participar sense distinció de nacionalitat ni sexe.

•

•
•

1.- RECORREGUT I HORARI:
•
•
•
•

El recorregut de la prova serà de 7,100 metres a dos voltes iguals.
La seua celebració està fixada per al dissabte 3 d´Agost
L’eixida i la meta estaran a la Plaça dels Peixcaors.
Les carreres començaran a les 18:30 h per als xiquets i a les 19:30 h per a la categoria
absoluta.

•

7.- PREMIS
•

2.- INSCRIPCIONS
•
•
•

La inscripció serà abonant 3 euros i es podrà realitzar fins al dia 1 d´Agost a les 24 h
(dijous).
On linewww.dorsal1.es Exclusivament pagament amb tarjeta de credit.
El dia de la prova es podrá comprar el dorsal “0”, abonant 5 euros, donant dret a
avituallament i regal, pero no mai a clasificació ni a premis.

3.- RECLAMACIONS
Qualsevol tipus de reclamació de la classificació oficial serà competència del jutge àrbitre per la qual
cosa s’haurà de cursar un recurs per escrit el mateix dia de la prova, depositant prèviament 60 euros i
no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats.
4.- VEHICLES AUTORITZATS:
Els únics vehicles autoritzats per a seguir la cursa seran els designats per l’organització.
5.- AVITUALLAMENT I DUTXES
•
•

Existirà un punt d’avituallament d’aigua al Km 3.5 i un altre d’aigua i fruita en acabar la
prova.
Al finalitzar la cursa se podran utilitzar les dutxes del poliesportiu situades junt a la línia de
meta.

Serà preceptiu per al corredor el portar el dorsal totalment desplegat en el pit i de forma
clarament visible, tot aquell corredor que no complisca esta i altres indicacions de
l’organització serà desqualificat.
Tots els participants pel fet de prendre l’eixida de la cursa accepten el present reglament.
L’organització d’esta cursa declina qualsevol responsabilitat pels danys que puguen produirse per causes alienes a esta.
Una assegurança de responsabilitat civil cobrirà als corredors que participen dins de les
seues competències.

L’entrega de trofeus es farà mitja hora després de finalitzar la prova, i són els següents:
Trofeus als tres primers classificats de cada categoria masculí i femení.
Trofeus als tres primers classificats locals masculí i femení.
Mes
info:

https://www.facebook.com/atletismealmenara.almenara
-

Bossa del corredor: ampolla tècnica de regal als 600 primers participants que
finalitzen la cursa, a més d’altres obsequis que puga aconseguir l’organització.

8.- CATEGORIA DELS ATLETES:
CATEGORIA

EDAT

XUPETÍ

DE 0 A 5 ANYS

DISTÀNCIA
200 m

BENJAMÍ

DE 6 A 9 ANYS

600 m

ALEVÍ

DE 10 A 13 ANYS

1200 m

INFANTIL

DE 14 A 17 ANYS

2100 m

SENIOR MASCULÍ

DE 18 A 35 ANYS

7.100 m

SENIOR FEMENÍ

DE 18 A 35 ANYS

7.100 m

VETERÀ A MASCULÍ

DE 36 A 45 ANYS

7.100 m

VETERÀ A FEMENÍ

DE 36 A 45 ANYS

7.100 m

VETERÀ B MASCULÍ

MAJORS DE 46 ANYS

7.100 m

VETERÀ B FEMENÍ

MAJORS DE 46 ANYS

7.100 m

*Anys cumplits el dia de la prova. Per a replegar el dorsal es demanará el D.N.I.
6.- NORMES EN CARRERA.
*Tot el que no estiga en aquest reglament es guiará per el de la R.F.E.A.

