
REGLAMENT
IV MARXA DE COLORS DE XIRIVELLA 

ART. 1 L’Ajuntament de Xirivella organitza, dins de la programació de Festes Locals 2019, la IV Marxa de Colors de
Xirivella, prova en què podrà participar qualsevol persona, sense distinció de sexe o raça.

ART. 2 Es tracta d'una carrera diferent, sense classificació, plena de colors i sensacions. El que és important no és
guanyar, sinó divertir-se i tacar-se de tots els colors possibles. Durant el recorregut es va llançant pols de pintura feta
a partir d'ingredients naturals, no tòxica.

ART. 3 El recorregut serà pel polígon Verge de la Salut de Xirivella, i es recorrerà una distància de 2.900 m plena de 
colors i diversió per a tota la família.

ART. 4 La prova tindrà lloc el DIVENDRES dia 6 de setembre de VESPRADA, i començarà a les 19,30 està oberta
totes les edats. La línia d'eixida i d'arribada estarà al c/ Horta Baixa (davant del camp de futbol del poliesportiu Ramón
Sáez).

ART. 5 La categoria única serà de 0 a 100 anys. Els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult,
que haurà d'estar inscrit en la prova. L'edat es considerarà en el moment de la prova.

ART. 6 Inscripcions: des de les 8.00 hores del dilluns 19 d'agost fins a les 23.59 hores del dimarts 2 de setembre.
La quota d'inscripció és de 3 euros i s'haurà de fer a través de la pàgina web www.cronorunner.com. 
Hi haurà un màxim de 900 inscripcions
El mateix dia de la carrera l'organització repartirà als inscrits:
 - Samarreta de cotó; l'organització es reserva el dret de lliurar una altra talla de samarreta en cas de
              no haver-hi estoc de la talla seleccionada en el moment de realitzar la inscripció.

- Adhesiu amb el disseny cartell de la marxa de colors , per a arreplegar la bossa de pols en la
línia de meta,  caldrà entregar l’adhesiu als membres de l'organització   

 Bolsita de pols de colors: es lliuraran aleatòriament i sense possibilitat de canvi.

ART. 7 La Policia  Municipal  de  Xirivella  s'encarregarà  de  la  seguretat  del  circuit,  i  Protecció  Civil  de Xirivella  i
voluntaris  del  Club  d'Atletisme  Peus  Lleugers  de  Xirivella  hi  vetlaran  per  la  seguretat  de  totes  les  persones
participants.

ART. 8 Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l'organització. Està prohibit seguir la
prova amb bicicleta o amb qualsevol altre vehicle.

ART. 9 La prova estarà coberta per un mínim de dos metges i dos ambulàncies, situades l'una en meta i l'altra com a
cotxe granera, cumplint amb l'article 10 del RD 1428/2003 de 21 de novembre

ART. 10 Totes les persones participants que estiguen degudament inscrites estaran cobertes per una assegurança de
responsabilitat civil i accident esportiu, que no serà valida en cas d’incompliment d’este reglament ni tampoc cobrirà
els accidents produïts en els desplaçaments. 

ART.  11 En finalitzar  la  marxa,  la  diversió  continuarà amb una discomòbil  en la  zona  d'arribada,  on els  colors
continuaran inundant l'espai; hi estarà prohibit el consum d'alcohol.



ART. 12 L'organització refusa tota responsabilitat pels danys que la participació en esta prova puguen causar o que
se'n puguen derivar a qualsevol altre participant o persones.

ART. 13 Totes les persones participants, pel fet de prendre’n l'eixida, accepten el present reglament i, en cas de
dubte, prevaldrà el criteri de l'organització.

ART.14 L'Organització no es fa responsable de qualsevol efecte personal que poguera extraviar-se o patir algun dany
per causa que tinga a veure amb el transcurs de l'esdeveniment. Com a càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils, roba,
billetera, ulleres, documents personals, claus o qualsevol altre article de valor

ART 15 El participant es dóna per coneixedor que la pols que s'usa és “CE Approved” i que està fet de matèries
primeres naturals (midó de dacsa i farina), no tòxic, 100% segur i biodegradable. Tenint en compte açò, si sóc una
persona amb certa sensibilitat a la pols, prendré les mesures oportunes per a evitar qualsevol tipus d'irritació que es
poguera ocasionar (protecció de vies respiratòries amb un mocador o mascarilla que tape la boca i fosses nasals i és
recomanable portar ulleres de sol per a protegir-se els ulls i no portar lents de contacte en l'esdeveniment). Està
prohibit tirar pols directament a la cara.

NOTES

- L'organització es reserva el dret a canviar este reglament, però ho haurà de comunicar a les persones participants
abans de l'eixida.

- Esperem el bon comportament i la bona voluntat de tots per a disfrutar d'una vesprada de diversió, on la música,
l'animació, el ball, l'esport i les rialles són els ingredients de la IV Marxa dels Colors de Xirivella.
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