EVERENTS|MKT

REGLAMENT
Art. 1.- L´Ajuntament de Beniarbeig junt amb EVERENTS|MKT,
empresa especilitazada en la dirección y gestió d'events organitzen el
diumenge 15 d'octubre de 2017 i a les 10h. la volta a peu 7k-Beniarebeig
Art. 2.- Les inscripcions tindran un preu de 5,70 euros i es realitzaran a la
pàgina web. www.crono4sports.es. La inscripció es realitzarà amb targeta
de crèdit. El termini d’inscripció anticipat, serà fins el dia 13 d'octubre a
les 13:59:59h.
Art. 3.- Entrega dels dorsals: Serà imprescindible mostrar el DNI.
Diumenge dia 15 en la Zona de Eixida en la Plaça 9 d'octubre
(ajuntament) a les 9:00h.
Art. 4.- La prova serà urbana amb eixida i meta a la Plaça 9 d'octubre, amb
un recorregut de 7.000 metres.
Art. 5.- La classificació i cronometratge de la prova, correrà a càrrec de
l’empresa crono4sports.
Art. 6.- Els atletes hauran de fer l’entrada a meta amb el xip i el dorsal, el
qual portaran ben visible durant el transcurs de la prova.
Art. 7.- Serà desqualificat qui no porte el dorsal a l’arribada, aquell que no
realitze tot el recorregut oficial, qui no finalitze la prova o qui no atenga
les indicacions de l’organització.
Art. 8.- Hi haurà un punt d’aigua al voltant del km. 3,5 i servei de dutxes
en la piscina municipal, a 200 metres de l’eixida/meta.
Art. 9.- Sols podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per
l’organització. No està permès seguir la prova amb bicicleta o qualsevol
altre vehicle similar.

Art. 10.- CATEGORIES PROVES MENORS
Les inscripcions a les proves menors serà de gratuïta i es realitzaran a la
pàgina web. www.crono4sports.es.
- A les 11:30 h: Començaran les categories menors:
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Piponets masculí/femení (2011/2015) amb una distancia de 50mts
Pre benjamí masculi/femeni (2009/2010) amb una distancia de
300m.
Benjamí masculi/femeni (2007/2008) amb una distancia de 400m.
Alevins masculi/femeni (2005/2006) amb una distancia de 700m.
Infantils i cadets masculi/femeni (2000/20/03/04) amb una distancia
de 800m.
TROFEUS CATEGORIES MENORS;
Tots els participants en les proves menors, tindran un diploma
commemoratiu.
Nota: Tots aquells menors de 16 anys que vullguen participar en la prova
absoluta, en l’arreplegà del dorsal, tindran que vindre acompanyats del
pare/mare o tutor/ra i signar l´autorització per a poder participar a la prova
absoluta i no optaran a trofeu. La Directora Técnica encarregada dels
dorsals tindrà la corresponent autorització
Art. 12.- CATEGORIES I TROFEUS MAJORS
CATEGORIA

MASCULÍ / FEMENÍ

JUNIOR (Autorització)

2000 a 2001

SENIOR

1983 a 1999

VETERA –A-

1973 a 1982

VETERA –B-

1963 a 1972

VETERA –C-

1962...........

• Motxilla i samarreta de la cursa per a tots els participants.
• Bossa de corredor amb el que l’organització puga aconseguir.
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• Trofeus als 3 primers atletes masculins i femenins de cada categoría,
excepte junior que será al primer atleta masculí i femení.
• Trofeus als 3 primers atletes locals masculí i femení de Beniarbeig.
• Serà considerat local : Al corredors/res empadronats/des en Beniarbeig
i haver-ho assenyalat en la inscripció.
• ELS TROFEUS SERAN ACUMULABLES
Art. 13.- Els participants, autoritzen la captura en format videogràfic i
fotogràfic de la seva imatge durant la prova i la posterior difusió i
utilització promocional per qualsevol mitja de reproducció. La cessió es
realitza de forma gratuïta. Una vegada publicades les imatges, els
participants podran demanar la retirada d'aquelles que consideren
inoportunes.
Art. 14.- L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol
canvi/modificació/rectificació del present Reglament o del programa fins
el mateix dia de la prova.
Art. 15.- Tot corredor/a que prenga part en l´eixida de la cursa, es
compromet a seguir les indicacions de l´Organització, i contribuir en lo
possible en el bon funcionament de la mateixa, per tal d´evitar accidents
tant materials com personals.
Art. 16.- El fet d’inscriure’s i de prendre l’eixida de la cursa, s´entén
coneix i acepta el present Reglament. A més el participant declara que es
troba en estat de salud óptim per pende part en la prova, eximint de
qualquier responsabilitat a l´Organització en cas de patir qualsevol accident
o lesió abans, durant o després de la cursa.

