
VII CURSA POPULAR SOLIDARIA BENIARJO 2017 

REGLAMENT DE LA PROVA 

Art. 1º. L’Exm. Ajuntament de Beniarjó organitza la VII CURSA POPULAR SOLIDARIA 

BENIARJÓ 2017 DE 8 KM., proba que està inscrita en el II CIRCUIT DE CURSES POPULARS 

SAFOR VALLDIGNA CAIXA POPULAR , Reglament del Circuit de Safor-Valldigna en  

http://circuitsaforvalldigna.com/reglament 

que es celebrarà el diumenge 26 de noviembre del 2017.  

Art. 2º. El circuit es realitzarà sobre la distancia de 8.000 m. aprox. L’eixida i l’arribada estarà 

situada al carrer de l’Estació front a la Plaça. A les 09:30 h. la prova absoluta i després de 

l’entrega de trofeus, sobre les 11:30, les proves infantils per categories correlativament de 

menors a majors. 

Art. 3º. Podran participar totes les persones que ho desigen i que estiguen correctament 

inscrites. El recorregut estarà controlat i vigilat per la Policia Local i la col.laboració de  

Protecció Civil, Creu Roja i la organització. 

Art. 4º. Categories: 

09:30    Juniors (1998 – 1999) 

  Seniors (1983 – 1997) 

  Veterans A (1978 – 1982) 

  Veterans B (1973 – 1977) 

  Veterans C (1968 – 1972) 

  Veterans D (1963 – 1967) 

  Veterans E (1958 – 1962) 

  Veterans F (1957 ó abans) 

11:30 aprox Cadets (2002 – 2000)…………………….2.200 m. 

    Tot seguit      Infantils (2004 - 2003)……………………1.100 m. 

  Alevins (2006 - 2005)………………………..700 m. 

Benjamins (2009 fins 2007)…………………..200 m. 

  Barrufets (2017 fins 2010)…………………….100 m. 

Les categories seran igual tant per a homes com per a dones. 

 



Art. 5º. Les inscripcions seran de 5 euros i es podran formalitzar mitjançant la página web: 

http://www.crono4sports.es 

• L’inscripció fins categoria Infantil será gratuïta i serà imprecindible presentar ben 

cumplimentada l’autorització del Menor, adjunta a aquest Reglament, en el moment 

d’arreplegar el dorsal. 

• La cursa estarà llimitada fins 400 participants absoluts que es sumaran als ja inscrits 

del Circuit . Tots els participants inscrits tindran dret a la Borsa del Corredor, que tindrà 

com a regal ampolla d’AIGUA, aliment SÒLID i altres detalls que l’organització puga 

arreplegar de les cases col.laboradores. 

• L’inscripció es tancarà el divendres 24 de noviembre per al pagament en Tarjeta de 

Crèdit. S’admetran inscripcions a 7 euros el mateix dia de la cursa, sense dret a trofeo 

ni a samarreta, però si a la Borsa del Corredor. 

Una volta fet el pagament de l’inscripció NO SERÀ REEMBOLSAT. 

• L’entrega de dorsals tindrà lloc el dissabte abans de la prova, 25 de noviembre, de 

17.00 a 19.00 h. al hall del Ajuntament. I el mateix dia de la prova, fins a 15 min. abans 

de l’inici d’aquesta, a la Plaça. 

Serà imprescindible la presentació del DNI o autorització amb fotocòpia DNI per 

arreplegar el dorsal. En cas de ser menor, l’autorització dels tutors ben complimentada 

i signada. 

• Al moment d’arreplegar el dorsal hi haura una taula de DONACIÓ Voluntaria on es 

recollirà tot tipus dáliments NO PERIBLE per a la ONG Beniarjó Solidària. 

• Es farà una donació, com tots els anys, d’un % de les inscripcions d’aquesta cursa a les 

associacions contra el cáncer: Aspanion i AECC. 

Art.6º. El cronometratge de la prova és a càrrec de CRONO4SPORTS, amb xip que tornaran 

aquells corredors que NO FAN EL CIRCUIT SAFOR-VALLDIGNA, al acabar la cursa, baix 

penalització de 10 euros si no ho feren. 

Art.7º. L’entrega de trofeus es realitzarà en acabar la prova absoluta. Els trofeus queden 

establerts de la següent manera: 

• Les categories Barrufets, Benjamins i Alevins tindran tots MEDALLES i borsa amb 

esmorçar. 

• La resta de categories hi haurà trofeus per als 3 primers classificats de cada 

categoria masculí i femení, així com els 3 primers classificats de la prova absoluta 

tant masculins com femenins que estiguen EMPADRONATS al poble, com a 

LOCALS. 

Art.8º. Durant la prova, hi haurà un control d’AVITUALLAMENT al kilòmetre 4,5 

aproximadament i a l’arrivada a META. 

Els serveis mèdics de la cursa estaran ubicats a l’ EIXIDA/META de la prova, disposant d’un 

Metge i una Ambulància tot el temps que dure la cursa. 



Els corredors tindran Serveis, Aseos i Dutxa per qui vullga, situats al Poliesportiu Municipal. Així 

com un Servei de Guardarropia al local del Ajuntament Vell, en la mateixa Plaça. 

Art.9º. Els corredors hauran de fer la cursa amb el seu xip i dorsal corresponent, el qual 

portaran BEN VISIBLE al pit durant el transcurs de la prova i en l’arrivada a Meta. Podrá ser 

desqualificat qui no porte el dorsal a l’arrivada, qui no finalitze la prova o qui no atenga les 

indicacions de l’organització. 

Art.10º. Tots els participants de la cursa, pel fet de prendre l’eixida de la prova, ACEPTEN el 

present REGLAMENT DE LA PROVA. Aquesta cursa es regirà pel present Reglament i pel de 

l’organització. 

Art.11º. L’Organització declina tota responsabilitat física o moral que puga surgir com a 

consequència de la prova. Tots els participants estaran cuberts per una Pòliza de 

Responsabilitat Civil i una Pòliza d’Accidents, segons el R.D. 1428/2003 del Reglament de 

Circulació. 

Art.12º. Si la cursa no es fera el dia anunciat, per qualsevòl força major, es tornarà el valor de 

l’inscripció. 

Art.13º. Les reclamacions es realitzaran per escrit, al director de la cursa i comité tècnic del 

Circuit designat a tal efecte, que decidiran les qüestions no incloses en el present reglament. 

Acompanyades de 60 euros i no més tard de 30 min. després d’haver-se comunicat oficialment 

els resultats. Els diners es tornaran en cas de resolució favorable. 

Art.14º. L’Organització no es responsabilitza de la falsetat de documents a presentar (dades 

introduides en el formulari d’inscripcions i altres), serà responsable el titular. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


