
Reglament curses per a Xiquets 

El pròxim dia 10 de març el C.C. LES TORTUGUES COIXES organitzarà al parc de la Beata 

Ines de Beniganim 3 curses per a xiquets. 

Article 1.- Informació general. 

L’hora de començament de les proves será a les 16:00 h, amb eixida i arribada al Parc de la 

Beata Ines de Beniganim, on també s’arreplegaran els dorsals. Sent les categories i les 

distàncies a recórrer les següents: 

 

PIPONETS (01-01-2011  31-12-2016)   100mts. Aprox. 

BENJAMINS (01-01-2008 31-12-2010)   600mts Aprox. 

ALEVINS (01-01- 2004  31-12-2007) 1000 mts Aprox 

INFANTILS (11-03-2000  31-12-2003)  2000 mts Arpox. 

A la finalització de les curses s’entregaran  medalles commemoratives a tots els participants de 

les categories PIPONETS I BENJAMINS. 

Per als tres primers/es de la categoría INFANTIL, es farà entrega  del corresponent trofeu. 

Article 2 .- inscripcions 

Les inscripcions serán gratuïtes i s’haura nde realizar a http://www.crono4sports.es/, 

romanent obertes fins el 8-03-2018. No s’admetran inscripcions el dia de la prova, quedant 

totalment prohibida la participacio d’atletes no inscrits. 

 

Article 3.- Servicis al corredor 

- Es  dispondrà  d’ambulància en la zona habilitada a este efecte. 

-Bossa del corredor amb els productes que puga aconseguir l’organització. 

- A l’acabar les curses hi haura avituallament líquid  i sòlid al Parc de la Beata Ines. 

 

Article 4.- Tots els participants, pel fet d’inscriures, declaren conèixer i acceptar el present 

Reglament i el Plec de Descàrrec de Responsabilitats i Protecció de dades. En cas de dubte 

prevaldrà el criteri de l’Organització. 

 

Plec de Descàrrec de Responsabilitats i Protecció 



 

Pel sol fet d’inscriures, el participant declara: ”estic en un òptim estat de salut per participar en 

les curses per a Xiquets De Benigànim. A més, eximeixo 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 desde ja a qualsevol 

acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats. 

 

Durant el desenvolupament de la competició contribuiré tant com sigua possible amb 

l’Organització, per evitar accidents personals. Autoritze a més a que l’Organització faça ús 

publicitari de fotos, videos i qualsevol altre tipus de material audiovisual en el qual puga 

figurar, acceptant la publicació del meu nom en la classificació de la prova, en els mitjans de 

comunicació i/ o  internet, sense esperar pagament, compensació o retribució per aquest 

concepte. 

 

Este reglament por patir qualsevol modificació  o interpretacio a criteri de lórganització de la 

prova. 


