
REGLAMENT PER A LA II CURSA CORRECAN DE XERACO 

Article 1. Denominació i motius 

L’Associació Guaita en conjunt amb el Club Córrer Xeraco i la Regidoria de 

Protecció Animal de l’Ajuntament de Xeraco organitzen la II CORRECAN 

XERACO, que tindrà lloc el 7 de Maig del 2017 en Xeraco (Valencia). Dita 

carrera tindrà caràcter mixte lúdic i competitiu (modalitat marxa i cursa), 

tenint com objectiu fomentar les relacions positives entre les persones i els 

animals.  

 

Article 2. Lloc, data i recorregut  

La cursa tindrà lloc el diumenge 7 de maig de 2017, a les 10:00 hores, obrint-

se la recollida de dorsals i inscripcions a peu de cursa a les 9:30 hores. El 

recorregut de la carrera serà el mateix indistintament per a marxa o cursa i 

constarà d’un trajecte de 2,2 kilòmetres pels carrers del municipi de Xeraco, 

amb el punt d’entrada i de meta entre plaça Generalitat i plaça del Consell. El 

circuit estarà degudament tancat al tràfic i vigilat per voluntaris, policia o 

protecció civil, i es donarà per tancat 1 hora després del començament de la 

cursa. 

 

Article 3. Participació 

Podrà participar qualsevol persona, sempre que estiga acompanyada per un 

gos lligat (es recomana arnés). Les persones menors de 14 anys hauràn 

d’anar obligatòriament acompanyades baix la responsabilitat d’una persona 

adulta. L’organització es reserva el dret a sol·licitar el DNI del/la participant 

davant qualsevol reclamació. Abans de començar la carrera, s’emplaçarà 

davant a les persones que vulguen córrer i darrere d’aquestes, a les que 

vulguen caminar. 

 

Article 4. Inscripcions 

Es podran realitzar inscripcions per tres vies: 



-Anticipadament a distància per mitjà de la web de Crono4 

-Anticipadament de forma presencial de dilluns a divendres de 16:00 a 21:00 

en L’Acadèmia Xeraco, C/ La Safor 13 (Xeraco) 

-Anticipadament de forma presencial dissabtes de 17:00 a 20:00 i diumenges 

de 10:30 a 13:30 en l’oficina Tourist Info, Avinguda Migjorn 2 (platja de 

Xeraco). 

-A peu de cursa 

El preu de la inscripció sera de 4 euros en cas de ser anticipada, o 5 euros en 

cas de ser a peu de cursa. Es donarà també l’opció de “dorsal 0”, colaboració 

sense participar en la carrera. La finalitat de tots els beneficis serà 

íntegrament accions de cura i rescat animal per part de l’Associació Guaita 

Xeraco. 

 

Article 5. Premis 

Els resultats de la cursa seran determinats per mitjà de sistema de xip, per 

part de l'empresa Crono4 Sports. 

S’oferiran els següents premis: 

Trofeu i premi especial: 

-Primer classificat masculí local 

-Primer classificat masculí general 

-Primera classificada femenina local 

-Primera classificada femenina general 

-Primer/a classificat/da xiquet/a local (menor de 12 anys) 

-Primer/a classificat/da xiquet/a general (menor de 12 anys) 

 

Premi simbòlic: premi a elegir per a les primeres persones classificades (a 

part de les guanyadores dels trofeus), fins a fi d'existències. 

 

Article 6. Responsabilitats i requisits de les persones participants 



El o la participant deurà portar el seu dorsal en lloc visible al llarg de la seua 

participació en la cursa, així com el xip corresponent al dorsal, no permetent-

se la inclusió de persones sense xip i dorsal en la cursa. 

La persona participant es responsabilitzarà de trobar-se, tant ella com el seu 

gos i (en cas aplicable) el menor al seu càrrec, en estat de salut adequat per a 

prendre part en la carrera i haver passat les revisions que siguen pertinents. 

El o la participant disposaran de botellins d’aigua i d’una font d’aigua potable 

per al seu avituallament i el de la seua mascota, en el punt de meta. 

El o la participant deurà portar la cartilla de vacunació del seu gos vigent i al 

dia, amb especial atenció a la vacuna antiràbica. L’organització es reserva el 

dret a sol·licitar la revisió de dita documentació al o la participant. 

Podrà participar qualsevol gos inclòs en el registre de "Gossos Potencialment 

Perillosos" sempre que complisca amb els requisits normatius i de seguretat 

aplicables a les dites races: Llicència per a la seua tinença, assegurança 

vigent, utilització de boç abans i després de la carrera i romandre en tot 

moment vigilat pel seu amo o ama. L’organització es reserva el dret a 

sol·licitar la revisió de dita documentació al o la participant. 

El o la participant es responsabilitza de que el comportament del seu gos siga 

adequat i no represente un risc per altres persones o animals.  

L'organització no es fa responsable dels danys que puguen ocasionar amb la 

seua actuació als participants, no obstant es disposarà d'una assegurança de 

responsabilitat civil i una unitat d'ambulància. 

La inscripció en la carrera suposa l’acceptació tàcita per part del o la 

participant de l’exempció de responsabilitat a l’organització per qualsevol 

incidència que ocorra sobre el seu gos o que el seu cos cause sobre altres 

gossos durant la celebració del correcan. 

La legalitat de la documentació original aportada serà responsabilitat 

exclusivament dels participants. 

 

Article 7. Drets de les persones inscrites 



Totes les persones correctament inscrites tindran dret a participar en la cursa 

i gaudir dels seus premis en cas de resultar guanyadores, sempre que 

complisquen amb els requisits enumerats anteriorment. 

En cas d’impediments climatològics o altres causes de força major, la cursa es 

podrà aplaçar a una data posterior en la qual es poguera cel·lebrar, 

mantenint els drets d’inscripció. 

 

Article 8. Seguretat  

L'organització està coberta per una assegurança de Responsabilitat Civil. Per 

mitjà de la inscripció en la cursa, totes les persones participants estaran 

cobertes per una Assegurança d'Accident Esportiu i de Responsabilitat Civil. 

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per 

l'organització. Queda totalment prohibit seguir els o les participants amb 

moto, bicicleta, o qualsevol altre vehicle, i la Policia Local tindrà permís per a 

retirar-los del circuit per motiu de seguretat. 

Els serveis mèdics estaran ubicats d'acord amb normativa, disposant 

d'ambulància amb personal sanitari i d’assistència veterinaria. 

 

Article 9. Normativa disciplinària  

L’organització es reserva el dret a desqualificar a qualsevol participant el gos 

del qual presente problemes de conducta cap altres gossos o participants, 

així com qualsevol que presente conductes inadequades cap al seu propi gos 

com forçar-lo a córrer contra la seua capacitat o condicions. 

Podran ser motius de desqualificació per a la persona inscrita:  

-No seguir l’itinerari marcat 

-Desacatar qualsevol ordre de la organització 

-No portar el dorsal ben visible sobre el pit i sense doblegar 

-No disposar de la documentació del seu gos en regla 

-Deixar escombraries (envasos de menjar o beguda, o qualsevol altra 

cosa) en la via pública 



-No recollir qualsevol excrement depositat pel seu gos a la via pública 

(repercutirà també en infracció administrativa sancionada per la policia 

local de Xeraco) 

 

 

Article 10. Disposicions finals 

Totes les persones 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 en dubte prevaldrà el criteri de l'Organització.  

PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I PROTECCIÓ DE DADES 

Només pel fet d'inscriure's, la persona participant declara el següent: Tant jo 

com la meua mascota i (en cas que siga aplicable) el menor al meu càrrec, em 

trobe en estat de salut òptim per a participar en la II CORRECAN XERACO. A 

més eximisc de tota responsabilitat a l'Organització, patrocinadors o altres 

institucions participants davant de qualsevol accident o lesió que poguera 

patir, abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, que no es veja 

contemplada en les assegurances de Responsabilitat Civil i d'accidents que 

cobrirà a tots els participants inscrits, i les garanties i capitals dels quals 

s'ajusten a les condicions establides pel Reial Decret 849/1993, de 4 de Juny, i 

l'article 14 de l'annex II del Reial Decret 1428/2003, renunciant a qualsevol 

acció legal en contra de qualsevol de les dites entitats. Durant el 

desenrotllament de la competició contribuiré en la mesura que es puga amb 

l'Organització per a evitar accidents personals. Autoritze, a més que 

l'Organització faça ús publicitari de fotos, vídeos i qualsevol altre tipus de 

material audiovisual en què puga figurar, acceptant la publicació del meu 

nom en la classificació de la prova en cas que siga procedent, en els mitjans 

de comunicació o internet, sense esperar pagament, compensació o cap 

retribució per este concepte. 


