
 

Reglament 

REGLAMENT DE LA PROVA 

Article 1.- L’Ajuntament de Benifaio junt al club Gómez-Madrid Kangurs 
organitzen la carrera de les festes d’agost. L’inscripció serà de 5€ on cadascun 
dels participants tindrà dret a tovallola i cronometratge amb xip, 

Podrà participar tota persona sense distinció de sexe, edat i nacionalitat. 

La proba constarà d’una sola prova, amb distinció de dos categories, infantils 
fins a 12 anys i absoluta majors de 12 anys. 

Article 2.- El circuit absolut té una distancia de 6.000 metres, pla, transcorrerà 
íntegrament pel casc urbà de la localitat. Tots els punts kilomètrics estaran 
indicats amb un panel senyalitzador. 

La zona d’avituallament es trobarà als tres kilòmetres, coincidint amb la zona 
de meta a la Plaça Major de Benifaió.  

Article 3.- L’eixida serà a les 19:00 hores carreres infantils i 20:00 carrera 
absoluta, i ubicant l’arc d’eixida i arribada pròxim a la plaça Major. 

Article 4.- El lliurament de premis i trofeus serà aproximadament sobre les 
21:00 hores a la Plaça Major.  

Els premis i trofeus queden de la següent manera: 

· Trofeus: 

 - Tres primers/es classificats/des, tant masculins com femenines. 

 - Tres primers/es classificats/des locals, tant masculins com femenines. 

 - Tres primers/es classificades infantils. 

Article 5.- La inscripció de la prova absoluta es farà a www.cronorunner.com o 
el dia de la carrera si queden dorsals. 

La prova queda limitada a un màxim de 300 participants. 



Article 6.- Els dorsals s’entregaran en el mateix instant en el que es realitze la 
inscripció. El mateix dia de la prova des de les 17.30 hores i fins 30 minuts 
abans de l’inici de la prova.  

Article 8.- L’organització, patrocinadors i col·laboradors, declinen tota 
responsabilitat física o moral que puguen patir els participants durant o com a 
conseqüència de la competició; no obstant, tots els participants inscrits que 
hagen complimentat correctament les seues dades estaran coberts per una 
pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil i per una Assegurança 
d’Accidents fins 300 inscrits. 

Article 9.- Els serveis mèdics de la cursa estaran ubicats al Carrer Major, 
comptant també amb una ambulància mòbil. 

Article 10.- Tots els inscrits pel fet de participar, lliure i voluntàriament accepten 
plenament el present reglament i normes complementàries, reconeixent al 
formalitzar la inscripció trobar-se en bones condicions físiques per a la pràctica 
d’aquest esport. 


