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Art.  1 El Club Atletisme Rickysporteam Alzira organitza la XXIV MITJA MARATÓ CIUTAT D’ALZIRA 

2023, en la qual podrà participar qualsevol persona, major de 18 anys, sense distinció de sexe, raça o 

nacionalitat. 

Art. 2 El recorregut s'efectuarà sobre la distància de mitja marató, amb un total de 21.097’5 metres. 

Recorregut semiurbà, ajustant-se a les normes per a Recorreguts en Ruta. El circuit  fora del nucli de 

població en el sentit de Camí la Solana a Camí l’Ombria de la Vall de la Murta; anada pel Camí Cara-Sol 

i volta pel Camí Tavessa de la Murta. L’organització es reserva el dret a fer qualsevol modificació del 

recorregut. 

Art. 3 Està fixada la seua celebració per al diumenge, 29 de gener de 2.023, a les 10.00 hores, amb 

eixida i arribada en l'Avinguda del Parc, 23 (al costat del Parc de l’Alquenencia). 

Art. 4 Hi haurà punts d’avituallament cada 5 km. (aproximadament) i en meta.  

Art. 5 La prova serà controlada per l'organització i els jutges en tot el recorregut. Concedint-se un 

temps màxim de dues hores vint minuts. 

Art. 6 La classificació per categories i edats serà la següent: 

CATEGORIA EDAT DATA DE NAIXEMENT 

JUNIORS 18 - 22 2005 - 2001 

SENIORS 23 - 34 2000 - 1989 

VETERANS A 35 – 44 1988- 1979 

VETERANS B 45 - 54 1978 - 1969 

VETERANS C 55 - 59 1968 - 1964  
VETERANS D 60 i + 1963 1963 i ANT. 

DISCAPACITAT 18 i + 2004  2005 i ANT. 

CLUBS 2004 i ANT. 2005 i ANT. 

VENCEDORES MM 2004 i ANT. 2005 i ANT. 

A més hi haurà classificació general per ordre d’arribada masculina i femenina. 

Tindran trofeu els 3 primers classificats de cada categoria, així com el primer local en masculí i femení 

de cada categoría. Les categories de discapacitat tindran trofeu els 3 primers classificats en masculí i 

femení i clubs que tindran un únic tofeu per al guanyador masculí i un altre per al femení. A més del 

trofeu per al guanyador i guanyadora de la prova. 

Premis pels rècord de la prova, tant masculí com femení (1.07:56 en homes, 1.20:29 en dones). Hi 

haurà premi de 150€ per superar el rècord vigent en els dos casos. En cas de ser diversos els corredors 

que superen el rècord actual, el premi s'entregarà al campió o campiona. 

Hi haurà obsequi d’un pernil per a l’equip d’atletisme més nombrós. No pot guanyar aquest obsequi 

l’equip organitzador, encara que fora el conjunt amb més participants. 

Atletes locals seran considerats els empadronats a Alzira. 

Els trofeus no seran acumulatius. Circuit selectiu. El circuit de la prova no està adaptat per fer-lo amb 

cadira de rodes.  
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Art. 7 Serà desqualificat, tot participant que:  

1. No realitze el recorregut complet. 

2. No porte visible el dorsal, el manipule i / o el cedisca a altres. 

3. Altere les dades facilitades a l'Organització o al jutge àrbitre, amb respecte als que figuren 

en el seu D.N.I. o Fitxa Federativa.  

4. No facilite a l'Organització la documentació que se li requerisca.  

5. Incomplisca una altra norma contemplada en les Normes de la F.A.C.V, R.F.E.A. i I.A.A.F. 

 

Art. 8 Les reclamacions es realitzaran oralment al Jutge Àrbitre fins a 30 minuts després de donats els 

resultats. Si aquest desestima la reclamació, es realitzarà per escrit i amb fiança de 100 € al Jurat 

d'Apel·lació. En el cas que no haja Jurat d'Apel·lació, la decisió del Jutge Àrbitre serà inapel·lable. 

Art. 9 L'organització, declina tota responsabilitat dels danys que els participants, els espectadors, etc., 

causen a persona/s, materials, i/o a si mateixos, etc. 

Art.10 Termini d'inscripció: des del 05/12/2022 hasta las 23:59 del 26/01/2023, NO S'ADMETRAN 

INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA. Les inscripcions es realitzaran mitjançant pagament de 15 € en la 

web www.cronorunner. Sent aquesta la plataforma d'inscripcions. 

Art.11 El cronometratge de la prova serà a càrrec de l'empresa CRONORUNNER, empresa reconeguda 

a nivell internacional.  Informació per correu electrònic: rickysporteam@gmail.com.  

Art.12 L’entrega de dorsals s'efectuarà en Decathlon-Carcaixent, dissabte dia 28 en horari de matí  de 

10.30 a 13.30h, i de vesprada de 17:30 a 20:30 hores.  

Direcció: Sector Nord, parcel·la A1A, 46740 Carcaixent (Valencia). Telef: 962467680. 

 

El dorsal, també es podrà retirar, el mateix dia de la prova, fins a mitja hora abans del començament 

de la mateixa, en carpa habilitada a aquest efecte, als voltants de l’eixida. 

Art.13 Els únics vehicles que podran seguir la prova, seran els designats pel comité organitzador per a 

aquesta comesa. No es podrà seguir la prova amb patins, monopatins, bicicletes o vehicles no 

autoritzats. 

Art.14 Els serveis mèdics i l'ambulància de la carrera estaran situats en línia de meta, Av. Parc, 

cantonada carrer Cristóbal Monterde. 

Art.15 Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, declaren haver llegit i acceptat aquest reglament. En 

cas de dubte prevaldrà el criteri de l'organització. 

Art.16 L'organització disposa d'una Assegurança de Responsabilitat Civil. Tots els participants estaran 

coberts per una Assegurança de Responsabilitat Civil i d'Accident.  

Art.17 Tot el no previst en la present normativa es regirà per la Normes de Competició de la FACV, 

RFEA i IAAF per a la present temporada, així com tot el reglamentat anteriorment. 

http://www.cronorunner/
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Art.18 D'acord amb els interessos promocionals i informatius, de la XXIV MITJA MARATÓ CIUTAT 

D’ALZIRA 2023, els inscrits i participants cedeixen de manera indefinida a l'organització el dret de 

reproduir nom i cognoms, la seua imatge i la classificació obtinguda en la prova en qualsevol mitjà de 

comunicació (Internet, premsa escrita, ràdio, TV). 

I també, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 03/2018, del 05 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal, el participant té dret d'accedir a aquests fitxers a fi de rectificar o cancel·lar 

de manera total o parcial el seu contingut. Per a fer-ho, s'haurà de sol·licitar per escrit al domicili social 

del Club Atletisme Rickysporteam Alzira, apartat de correus número, 8 de 46600 Alzira (València) o al 

correu electrònic: rickysporteam@gmail.com. 

Nota: En finalitzar la prova es podran utilitzar la dutxes del Camp Municipal d'Esports de Venècia, situat 

a 60 metres de la meta. 

 

DISPOSICIÓ FINAL  

NO PARTICIPES SENSE DORSAL! 

Inscriure's en una carrera urbana no et dona dret únicament a córrer pels carrers de la ciutat. Darrere 

de cada inscripció hi ha tota una sèrie de serveis i atencions que només els corredors i corredores que 

porten un dorsal tenen dret a utilitzar, com són: avituallaments, assistència sanitària, serveis de 

seguretat, assegurança d'accidents i de responsabilitat civil. Si es participa sense inscripció,  amb un 

dorsal fals o amb el d'una altra persona, aquesta cadena d'atencions, per la qual moltes persones han 

pagat es trenca, i tothom ix perjudicat. Sense oblidar-nos de les possibles conseqüències legals en cas 

d'accident o incident durant la prova.  

Per tots aquests motius, val la pena inscriure's i córrer amb el dorsal!  

L'ORGANITZACIÓ AGRAEIX LA COL·LABORACIÓ PRESTADA PER: POLICIA LOCAL, PROTECCIÓ CIVIL, 

RADIAFICIONATS, ASSEMBLEA LOCAL D'ALZIRA CREU ROJA I PROSUB. 

RECORREGUT DE LA PROVA: 

 

mailto:rickysporteam@gmail.com

