REGLAMENT SEXT FONS I GRAN FONS ALBALAT DE LA RIBERA

ARTICLE 1 - ENTITATS I PARTICIPANTS:
El CLUB TRIATLÓ TRITONS organitza en col·laboració amb el M.I. Ajuntament
d'Albalat de la Ribera el SEXT FONS I GRAN FONS D'ALBALAT DE LA
RIBERA, prova atlètica a la que tindrà accés qualsevol persona major de 16
anys.
No obstant, els menors d'edat necessitaran el permís del seu responsable
legal, pare/mare o tutor, per tant, hauran de presentar un justificant escrit per
aquest responsable legal, que haurà d'anar acompanyat per una fotocopia del
DNI del firma.
ARTICLE 2 - RECORREGUT I CRONOMETRATGE:
La prova consta de dos distàncies: Una de 15 Km i l'altra de 7,5 Km,
certificades per l'organització. Transcorrerà per un circuit semi-urbà., amb
quatre punts d'avituallament (un d'ells sòlid/liquid en la zona de meta).
La prova estarà cronometrada amb sistema de xip.
Hi haurà punts de control durant el recorregut per tal d'evitar conductes
antiesportives.
ARTICLE 3 - DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:
La prova tindrà lloc el proper diumenge dia 13 de setembre de 2020. L'eixida
(per a les dos distàncies) serà a les 9:00 hores en el carrer del Crist d'Albalat
de la Ribera i l'arribada serà a la plaça de la Cort.
El temps màxim de durada de la prova s'estableix en 1:50 hores.
ARTICLE 4 - INSCRIPCIONS:
El preu de la inscripció a la prova és de:
● 8 Euros per a la distància de 7,5 Km.
● 10 Euros per a la distància de 15 Km.
Les inscripcions es poden fer on line en: www.cronorunner.com
El termini per a realitzar les inscripcions finalitzarà el divendres 11/09/2018.
Les inscripcions es limitaran a 1.000 participants. Tots els inscrits fins el
dimecres 11/09/18 a les 12:00 del migdia, tindran garantitzat detall+bolsa del
corredor.
Si no s’arriba als 1.000 participants, el dia de la carrera es podrà inscriures per
un preu de:
●

10 Euros per a la distància de 7,5 Km.

●

12 Euros per a la distància de 15 Km.

ARTICLE 5 - LLIURAMENT DE DORSALS:
El lliurament de dorsals i xip s'efectuarà el mateix dia de la prova entre les 7:30
hores i les 8:30 hores a la plaça de la Cort.

Per a la retirada del dorsal i el xip serà necessari presentar el DNI, passaport, o
carnet de conduir.
ARTICLE
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TROFEUS

I

PREMIS:

Es lliuraran trofeus per als tres primers classificats de les dos distàncies, tant en
categoria masculina com en femenina, i també per als tres primers classificats
locals en les dos distàncies i categories. Hi haurà trofeu especial per al primer
local i absolut.
No es farà distinció de grups d'edat. Per tant, es tracta d'una prova de categoria
absoluta.
Es consideren locals tots aquells participants empadronats en Albalat de la
Ribera.

ARTICLE 7 - CONDUCTA:
L'organització es reserva el dret d'impedir la participació o la deguda
desqualificació als corredors que mostren comportaments
antiesportius,
violents o que impedisquen el benestar de la resta de participants, així com el
desenvolupament correcte de la prova. També seran sancionats aquells que
falsegen dades personals durant la inscripció o que no completen el recorregut
íntegre del circuit. Aquests fets podran ser comunicats a la resta
d'organitzacions de carreres pròximes d'àmbit provincial.
ARTICLE 8 - VEHICLES:
Els únics vehicles autoritzats a seguir i accedir al recorregut de la prova son els
designats per l'organització. Queda totalment prohibit seguir als corredors
durant la realització de la prova en qualsevol tipus de vehicle que no siga de
caràcter oficial prèviament autoritzat. La Policia Local tindrà permís per a
retirar-los del circuit per a evitar accidents.
ARTICLE 9 - SEGURETAT:
Tant la Policia Local com Protecció Civil s'encarregaran de la protecció i
seguretat vial del circuit. Els serveis mèdics, junt amb la col·laboració dels
voluntaris de la prova vetllaran per la seguretat i la integritat física de tots els
participants.
ARTICLE 10 - ASSEGURANÇA:
L'organització declina totes les responsabilitats de possibles danys de
qualsevol tipo que els corredors puguen sofrir o ocasionar a terceres persones
durant la prova, com a conseqüència de sofriment, lesions, imprudències o
negligències. Cada participant accepta ser consegüent dels riscos de la
practica del esport davant els seus límits i condicions físiques i fisiològiques, no
patint cap malaltia que supose una incapacitació per participar, i es fa
responsable dels danys que poguera ocasionar-se durant la participació en la
cursa.
No obstant, tots els participants estaran sota la cobertura d'una assegurança
individual d'accidents esportius, que cobreix l'itinerari per on transcorrerà la

prova, limitada exclusivament als participants degudament inscrits, que
participen amb el dorsal visible i durant la realització de la mateixa. En ningun
cas l'assegurança cobreix als participants que no figuren com a inscrits així
com els desplaçaments per arribar al municipi o sortir del recorregut
preestablert.
Així mateix, l'organització compta amb una assegurança de responsabilitat civil.
ARTICLE 11 - SERVEIS AL PARTICIPANT:
L'organització inclourà servei mèdic durant la celebració de la prova i durant el
període de temps que es considere necessari per part de l'organització.
Hi haurà servei de dutxes al poliesportiu municipal.
ARTICLE 12 - METEOROLOGIA:
Les inclemències meteorològiques no seran obstacle per a la realització de la
prova on l'organització de la cursa es reserva el dret de suspendre-la o
modificar-la sempre que es considere que l'oratge o les condicions
meteorològiques siguen un risc potencial per a la integritat dels participants.
ARTICLE 13 . RECLAMACIONS:
Les reclamacions o possibles impugnacions son competència del Comitè
Organitzador de la prova, al qual se li presentaran de forma verbal per al anàlisi
i posterior veredicte en un termini de 15 minuts després de donar-se per
finalitzada la prova. Les decisions d'aquest comitè son de caràcter inapel·lable.
ARTICLE 14 - DADES I DRETS AUDIOVISUALS:
La participació en la prova suposa el consentiment d'entregar les dades
personals per a la inscripció prèvia que seran recollides en uns fulls per al
correcte desenvolupament de la prova. Aquestes dades es tractaran segons
l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, a mes, els inscrits i qualsevol persona que accedeixca al circuit
durant la prova cedeixen de manera indefinida a l'organització el dret de
reproduir les imatges i arxius audiovisuals obtinguts aquest dia en qualsevol
mitjà de comunicació ja siga premsa, internet, ràdio o televisió.
ARTICLE 15 - CONFORMITAT I ACCEPTACIÓ:
La participació en la prova suposa la declaració de la lectura d'aquest
reglament, així com l'acceptació de tots els punts i normes presentats
anteriorment, aquest inclòs. El participant manifesta i reconeix que es sabedor
de les seues condicions físiques i fisiològiques, no patint cap tipus de malaltia o
limitació que supose un risc per a la seua persona durant la participació en la
prova, eximint de tota responsabilitat a l'organització o a entitats voluntàries i
col·laboradores davant qualsevol accident o lesió que poguera patir abans,
durant i després de la practica esportiva. A mes el participant, amb la inscripció
declara lo següent:
"Estic en estat de salut adequat per a participar en el SEXT FONS I GRAN
FONS D'ALBALAT DE LA RIBERA. Eximisc de tota responsabilitat a

l'organització, patrocinadors i altres institucions participants davant qualsevol
accident o lesió que poguera sofrir abans, durant i després del esdeveniment
esportiu, renunciant des d'ara a qualsevol acció legal en contra de qualsevol
d'aquestes entitats".
A mes, l'acceptació d'aquest reglament obliga a renunciar a qualsevol acció
legal en contra de les entitats i persones considerades com a organització de la
prova. Davant qualsevol dubte prevaldrà el criteri de l'organització i per allò que
no estiga contemplat en aquest reglament s'aplicarà la normativa de la Real
Federació Espanyola d'Atletisme i la de la Federació d'Atletisme de la
Comunitat Valenciana.

¡NO PARTICIPEU SENSE DORSAL!
Inscriure's en una carrera urbana no et dona únicament dret a córrer pels
carrers de la ciutat. Darrere de cada inscripció hi ha tot un seguit de serveis i
atencions que només els corredors i corredores que porten un dorsal tenen dret
a utilitzar: avituallament, assistència sanitària, serveis, assegurança
d'accidents i responsabilitat civil.
Si participa sense inscripció, o 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 surt 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 un dorsal!

