
REGLAMENT 

-MITJA MARATÓ PER EQUIPS POTRIES 2016- 

La primera edició d’aquesta singular cursa esta organitzada per 

l’associació de festes de Potries amb la col·laboració del ajuntament de 

Potries que tindrà lloc el diumenge 2 d’octubre a les 9:30h del mati. 

Eixida/Meta /Zona relleus : Recinte firal  

Recorregut: Circuit de 7 km  

Art.1. Els equips estaran composats per 3 corredors on cadascun realitzarà 

una volta al circuit (3x7km) per completar els 21km. Cada equip tindrà 

assignat un numero de dorsal i una lletra que indicarà el ordre d’eixida de 

cada component. (1A,1B,1C...50A,50B,50C ).El component A serà el 

primer, el B el segon i el C el tercer, per tant en la recollida del dorsal 

s’especificarà el nombre i ordre d’eixida de cada component. Important 

mantenir aquest ordre sinó suposarà la desqualificació de l’equip. 

Art.2. En zona relleus cada equip tindrà assignat un box amb el número de 

l’equip  on es realitzarà l’intercanvi del xip i el relleu. Important realitzar el 

relleu en el lloc assignat sinó serà motiu de desqualificació. 

També serà motiu de desqualificació; no respectar el circuit establert, 

incidents entre competidors, qualsevol falta de respecte als organitzadors, 

sanitaris, equip de cronometratge.... 

Art.3.Hi haurà servici de guarda-roba en la eixida. 

Art.4. Sols podran participar majors de 18 anys. 

Art.5. Les categories seran les següents: 

-Masculí 

-Femení 

-Mixtes (almenys un component de sexe diferent) 

   -Local (2 dels 3 components residents de Potries) 



 

Art.6. Els trofeus s’entregaran al finalitzar la cursa i quedaran establert de 

la següent manera:  

  -3 primers equips Masculí 

  -3 primers equips femení 

  -3 primers equip mixtes  

  -3 primers locals. 

 

Art.7 Durant el circuit, hi haurà un control d’avituallament al km. 4 

Art.8.  La cursa serà cronometrada pel sistema de xip retornable. El xip 

haurà de ser tornat en acabar la prova, de no ser així l’equip que l’extravia 

haurà d’abonar la quantitat de 10€ a l’organització. 

Art.9. L’ inscripció serà de 18 euros/equip realitzant-la mitjançant la 

pagina web: www.crono4sports.es . Les inscripcions obriran el 5 de 

Setembre  . 

L’ inscripció es tancarà el dijous 29 de setembre. S’admetran inscripcions 

el dia de la prova a 21 euros/equip sempre que no s’arriben al límit previst 

de 150 equips. 

Art.10. L’entrega de dorsals es realitzarà al recinte firal (fonda d’entitats) 

Dissabte 1 Octubre de 12h a 14h i de 18h a 20h 

Diumenge 2 Octubre de 8h a 9h 

Art.11. -L’organització no es fa responsable dels danys que en el transcurs 

de la prova pugen ocasionar-se els participants o a tercers persones; no 

obstant això, tots els participant estaran coberts per una pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil i una assegurança esportiva, d’acord 

amb el Reial Decret 1428/2003, del Reglament de Circulació. 



Art.12. Totes les reclamacions es dirigiran al director de la cursa i comitè 

tècnic designat a l’efecte, que decidiran les qüestions no incloses en el 

present reglament. 

Art.13. Hi haurà punt sanitari i servei de ambulància durant la cursa. 

Art.14. Hi haurà fira dels patrocinadors al recinte firal i punts d’animació 

per el circuit. 

Art.15. Les dutxes estaran situades en el Poliesportiu Municipal. 

Art.16. Només podran seguir la cursa aquells vehicles autoritzats per 

l’organització. Està prohibit seguir el transcórrer de la prova amb bicicleta 

o qualsevol altre vehicle no autoritza. 

Art.17. Tots els participants pel fet de prendre l’eixida, accepten la 

totalitat d’aquest reglament, en cas de dubte prevaldrà el criteri de 

l’organització. 

 

 

 

  

 


