
REGLAMENT MITJA MARATÓ CIUTAT DE SUECA 
2019 

ART.1.L’associació cultural Falla Via Materal amb col.laboració de 
L´Ajuntament de Sueca,organitzen la XII Mitja Marató Sueca, en la 
qual podrà participar qualsevol persona,sense distinció de sexe,raça,o 
nacionalitat. 

ART.2.La prova tindrà lloc el 31 de març 2019 a les 09:30H amb eixida 
i arribada al Parc de L´estació (front a renfe) 

El circuit serà semiurbà amb una distància de 21.097m,amb 4 punts de 
avituallaments liquits,5K,10K,15K i meta. 

L'organització es reserva el dret de fer qualsevol modificació del 
recorregut 

ART.3.EL preu de inscripció de la XII mitja marató Ciutat de Sueca, 
serà de 10€  

Fent-se efectius en el moment de l’inscripció, en la plataforma 
www.cronorunner.com. 

La bossa del corredor inscrit a la cursa amb camiseta tècnica, més 
qualsevol producte que puga aconseguir l'organització. 

Una vega l'inscripció s'haja fet efectiva, NO SERÀ 
REEMBORSSADA,excepte en el cas de no celebrar-se la cursa. 

El control de temps de la prova es realitzarà mitjançant el sistema de 
cronometatge amb xip, serà obligatori tornar.-lo en acabar la prova.En 
cas de pèrdua, no devolució o qualse-vol tipus de negligencia a l'hora 
de tornar el xip es penalitzarà els implicats amb una sanció de 20€. 

Hi haurà servei d’ ambulància i massatgistes. 

Tots els participants podràn utilitzar les dutxes del Pavelló Cobert o 
L'estadi Municipal ANTONI PUCHADES. 
 

 



ART.4.No s’acceptaràn incripcions el dia de la prova, a no ser que en 
la plataforma d’inscripció no arriben al tope de corredors.Si hi han 
inscripcions el dia de la prova el preu serà de 15€ .No seran 
admessos per l'organitzacio aquells corredors que no estiguen 
oficialment inscrits o que participen sense dorsal, impedint que puguen 
prendre l’eixida en la cursa en defensa dels drets,dels reglamentaria-
ment inscrits. 

Seràn desqualificats tots el corredors que no fasen el recorregut 
complet o els que correguen en una categoria que no els corresponga. 

ART.5. Les incripcions es tancaràn el dia 25 de MARÇ a les 00:00H en 
modalitat ingrés/transferència i fins el 28 de MARÇ a les 00:00H en 
modalitat amb tarjeta o quant el nom de participants arribe a 400 

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

SENIOR: de 18 a 34 anys. 

VETERANS/NES A: de 35 a 44 anys. 

VETERANS/NES B: de 45 a 54 anys 

VETERANS/NES C : més de 55 anys 

LOCAL: Empadronats en Sueca,Perelló i Mareny de Barraquetes 

Fallers: Que pertanyen a qualsevol comissió, de la J.L.F tindrà trofeu 
el primer classificat/da. 

Les categories seràn igual per a dones que per a homes. 

Les edats s’entenen complides “EL DIA DE LA CURSA” 

A més hi haurà classificació general, tindràn trofeu els tres primers 
classificats/des. 

Els trofeus no seràn acumulatius. 
 

ART.7. Les reclamacions o impugnacions són competència del jutge 
àrbrite,al qual se li han de presentar verbalment fins 30 min després de 



donar-se els resultats finals. La decissió del jutge arbrite serà 
inapel.lable. 
 

ART.8. L'organització no es fa responsable dels danys que puguen 
ocasionar amb la seva actuació els participants, no obstant es 
dispondrà d’una assegurança de responsabilitat civil i d’accident de 
corredor. 

L’inscripció en la prova suposa el consentiment del titular per a 
tractament de les seves dades personals, així com la comunicació 
d'aquestes, en mitjans de comunicació,a més de la declaració de 
haver llegit i aceptar el present reglament. 
 

 

      REGLAMENT DE LA QUARTA MARATÓ 

A)  Eixida a les 09:30 h junt a la mitja marató 

B) Distancia 10.580 metres 

C) L’ edad mínima per a participar es de 16 anys 

D) L’ inscripció per a la quarta marató serà en la mateixa 
plataforma que la mitja marató  www.cronorruner.com .El preu de 
la cursa será de 8€ 

Tots els participans s’obsequiaran amb una camiseta tècnica. 

Una volta efectuat l’ingres “NO SERA REEMBORSSAT” 

 

 

 

E) Les categories per a esta prova seràn: 

JUNIORS - PROMESES …………..de 16 a 22 anys 

SÈNIORS…………..de 23 a 34 anys 



VETERANS/NES –A…. de 35 a 44 anys 

VETERANS/NES-B…… de 45 a 54 anys  

VETERANS/NES-C……de mes de 55 anys. 

LOCALS:Empadronats en Sueca, Perelló i Mareny de 
Barraquetes. 

FALLERS: Que pertanyen a qualsevol comissió , de la J.L.F. de 
Sueca. Tindrà trofeu el primer classificat/da   

     Hi haura trofeu per als tres primers classificats de cada categoria . 

A més, hi haurà classificació general , masculina i femenina, 
tindrà trofeu el tres classificat/da. 

Els trofeus no seràn acumulatius. 

Les edats s’entenen complides “EL DIA DE LA CURSA” 

LA RESTA D’ARTICLES SON IGUAL QUE LA 
MITJA MARATÓ 


