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REGLAMENT  de  la    17a  Mitja  Marató  CIUTAT  DE  TORRENT 

 

Article 1r. Preu; La FDM organitza conjuntament la 17a Mitja Marató Ciutat de Torrent, en la qual 

pot participar qualsevol amb l´edat compresa en les categories que s´especifiquen en aquest 

reglament, sense distinció de sexe o raça. 

 

Els únics corredors menors de 18 anys, que podran participar en la carrera seran els de categoria 

Júnior, sempre que complisquen els anys entre l'1 de gener i 31 de desembre de l'any en curs i per 

a això hauran d'aportar autorització paterna que es trobara al final d'aquest reglament, s'entregara a la 

recollida del dorsal. 

 

Article 2n. Data, ubicació i avituallament; La prova tindrà lloc el diumenge 26 de març de 2023, per 

un circuit urbà amb una distància de 21.097,5 amb l'eixida i la meta en Parc Central - Ciutat de 

l'Esport. L´eixida serà a les 9.30 hores, existint un límit de temps per a la seua finalització que serà de 

2 h 45 minuts. 

 

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

 

- Hi haurà llocs d'avituallament, un cada 5 km així com en línia d'arribada. 

- Hi haurà una bossa obsequi per a tots el corredors inscrits a la prova i samarreta per als quatre-

cents primers inscrits a la prova.  

 

HOMBRE-MEN   MUJER-WOMAN 

TALLA A B A B TALLA 

XXS 47 66  / /   XXS 

XS 49 68 42 60,5 XS 

S 51 70 45 61,5 S 

M 53 72 48 62,5 M 

L 55 74 51 63,5 L 

XL 57 76 54 64,5 XL 

XXL 59 78 57 65,5 XXL 
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Article 3r. Inscripció; La inscripció podrà formalitzar-se en la pàgina web cronorunner.com 

 

Article 4t. Preu; El preu de la inscripció és:  

- 8,00 euros fins el 28 de febrer.  

- 10,00 euros fins el 12 de març.  

- 12,00 euros fins el dimecres 22 de març. 

 

Article 5é. Plaços  d’inscripció; El termini d'inscripció finalitzarà a la pàgina web el dimecres 22 de març 

a les 23.59 hores.  

No s'admeten inscripcions el dia de la prova.  

 

Article 6é. Retirada de dorsal; Els dorsals es podran retirar el dia de la prova des de les 8:00 fins les 

9:00 hores en el lloc habilitat per l’organització en la instal·lació Parc Central - Ciutat de l'Esport.  

Per a la retirada del dorsal será obligatori presentar el DNI – NIE del participant i l'autorització 

paterna o materna en cas dels menors de 18 anys (annex 1). 

 

Article 7é. Reclamacions; Les reclamacions o impugnacions són competència de l'organització, a qui 

se li han de presentar verbalment, fins a 15 minuts després de donar-se els resultats oficials. La 

decisió de l´organització és inapel·lable. 

 

Article 8é- Categories; En la classificació per categories les edats i els trofeus són el següents: 

 

CATEGORIA MASCULINA I FEMENINA 

CATEGORIA ANY DE NAIXIMENT ANYS PREMIS 

Júnior Nascuts de 2004 a 2005 18-19 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Promesa Nascuts de 2001 a 2003 20-21-22 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Sènior Nascuts de 1984 a 2000 23-39 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Veterans A Nascuts de 1974 a 1983 40-49 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Veterans B Nascuts de 1964 a 1973 50-59 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Veterans C Nascuts de 1963 o anteriors 60 o + 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Locals 
Premi als primers classificats locals de cada 

categoria 
6 + 6 (primers    classificats) 

Regal especial al club amb més participants inscrits a la prova 

 

*Les edats compreses en aquest reglament aniran des de l'1 de gener fins  al 31 de desembre de l'any en 

curs. 
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Article 9é. Premis; Els Trofeus no seran acumulables en les diferents categories. 

L'ordre dels trofeus s'estableixen com a prioritat a la classificació General: (Englobant les següents 

Categories: Júnior, Promesa, Sènior, Veterans A, Veterans B, Veterans C i  Locals). 

 

La entrega de premi es realitzarà 20 minuts després de que es facen públics els resultats oficials. 

 

Article 10é. Desqualificacions; Són motius de desqualificació en la carrera: 

o No mantenir una actitud cívica i esportiva en la prova. 

o No portar el dorsal visible en el pit durant tota la carrera.  

o Participar-hi amb un dorsal o xip assignat a un altre corredor. 

o Participar-hi amb un dorsal no autoritzat per l'organització. 

o Fer la inscripció amb les dades alterades. 

o No fer la totalitat del circuit delimitat. 

o Abandonar el circuit delimitat per a la prova. 

 

Article 11é. Segur; Tots els participants degudament inscrits estan  coberts  per  una  assegurança de 

responsabilitat civil i una assegurança d’accidents. Esta assegurança no és vàlida en els casos de 

malaltia, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l'articulat del reglament, i tampoc no 

cobrix els desplaçaments al lloc en què es desenvolupe la cursa ni els desplaçaments des d'este lloc. 

 

Article 12é. Responsabilitat; L'Organització declina totes les responsabilitats dels danys que els 

corredors puguen ocasionar a terceres persones o a ells mateixos durant la prova. 

 

Article 13é. Servei Mèdic; La carrera disposarà de servei mèdic i ambulància en la meta i en cua de 

carrera. 

 

Article 14é. Aparcament y vestidors; Tots els participants poden utilitzar de forma gratuïta l'aparcament 

i els vestidors de la Ciutat de l'Esport-Parc Central. 

 

Article 15é. Anul·lacio de la prova; No es tornarà l´import de la inscripció en cas de no realitzar-se la 

prova per motius climatològics i per altres que no siguen competència de l´organització. Si 

l´organització ho estima oportú, es buscarà una data alternativa per a la realització de la prova.  

 

Article 16é. Xip; És obligatori tornar el xip de cronometratge després de finalitzar la carrera. L'atleta 

és responsable del seu xip, en cas de pèrdua haurà de pagar un import de 8 euros. 
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Article 17é. Acceptació de reglament; Tots els participants, pel fet d'eixir a córrer accepten i 

assumixen este reglament. Tot el que no preveu este reglament es regix pels Reglaments de Competició 

de la FACV i les Normes Generals de la RFEA per a la present temporada. 

 

Article 18é. Autoritzacions; Mitjançant la inscripció a la cursa, el participant presta el seu consentiment 

per al tractament de les seues dades personals facilitades, que seran incorporades a un fitxer titularitat 

de FDM Torrent i autoritza a que puga ser fotografiat i/o gravat en vídeo o un altre mitjà audiovisual per 

a l'ús informatiu i promoció de l'esdeveniment. 

 

Article 19é. Altres: l'organització no es fa responsable de les al·lèrgies o intoleràncies que puguen 

ocasionar els productes que es repartisquen o regalen el dia de l'esdeveniment. 

 

Disposició final. Tot el que no preveu este reglament es regix pels Reglaments de Competició de la 

FACV i les Normes Generals de la RFEA per a la present temporada. 

 

 

           RECORREGUT DEL CIRCUIT MITJA  MARATÓ   CIUTAT DE TORRENT 

 

 

                     ENLACE RECORRIDO VIRTUAL 

             https://youtu.be/mImSGegyues 
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a) ARC EIXIDA PISTA ATLETISME PARC CENTRAL. 

b) Eixida Parc Central direcció a la redona i eixida per dreta a pont de Safranar. 

c) Continuació fins la redona i abans d’arribar girem dreta per camí d’hortes KM 1. 

d) Continuar pel camí d’hortes a 200 metres de finalitzar la corba on comença el carril bici es troba el KM2. 

e) Continuar paral·lel al carril bici i en la bifurcació seguir per camí de l'horta 300 metres i passar el  KM 3. 

f) Eixir en la redona del camí d’hortes i girar dreta per pujar el pont de Safranar direcció  redona del carrer Músic 

Josè Ortí Soriano KM 4 cantó amb carrer dels Granerers. 

g) Continuar i passar d’avant la Torre i girar dreta per carrer de San Cristòfol en direcció ajuntament on estarà el punt  

d'avituallament KM 5. 

h) Continuar per AV Al Vedat i trobaren el KM 6 referència AV Al Vedat 110.  

i) Continuar per AV Al Vedat i girar esquerra en redona de Reina Sofía on trobaren el KM 7 a 20 metres del carrer 

Mestre Juan Roig. 

j) Continuar per Reina Sofía i girar dreta en redona del camí dels cants, continuar i girar dreta al carrer Escultor 

Vicent Pallardó fins arribar a redona del Pare Mendez per pujar per carrer Doctor Fleming KM 8 referencia 

encreuament amb carrer Drecera Álvaro López. 

k) Continuar i girar esquera per l’avinguda de Sant Llorenç, continuar per l’avinguda de Sant Llorenç  KM 9 en la 

referència Sant Llorenç  178. 

l) Continuar per l’avinguda de Sant Llorenç i girar dreta per l’avinguda de Santa Apolònia, continuar i trobarem el 

KM 10 d’avituallament a la referencia Santa Apolònia 26. 

m) Continuar per l’avinguda de Santa Apolònia i girarem esquerra per el carrer Calderón de la Barca, al final del carrer 

continuarem recte per el carrer Mariano Benlliure KM 11 referencia encreuament amb carrer de las Navàs de 

Tolosa. 
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n) Continuar per el carrer Mariano Benlliure i girar dreta per el carrer del Doctor Vicente Puig Simó, continuar i girar 

dreta en el carrer de Riu Cèrvol a on trobarem el KM 12 referència 150 metres abans de la redona. 

o) Continuar i en la redona fer bon sentit de marxa i girar dreta al canal, trobarem el  KM 13 referència el pont.  

p) Continuar camí del canal i incorporar-se recte al carrer del Canal amb gir  esquerra  al carrer de Conillera, continuar 

fins gir dreta en camí del Realón, continuar camí del Realón KM 14 bifurcació amb camí del canal. 

q) Continuar en camí del Realón i girar esquerra al carrer d’Eivissa, continuar i girar esquerra al carrer del Río Segura 

r) Continuar per carrer del Río Segura i girar esquerra en l’encreuament amb el camí de Picassent, a 20 metres 

trobarem el punt d'avituallament KM 15. 

s) Continuem camí de Picassent i trobarem el KM 16 referència escaira col·legi el Vedat, continuem camí de Picassent 

i trobarem el KM 17 referència clau de reg a la dreta.  

t) Continuar  camí de Picassent i en la redona girar esquerra per d’avant i incorporar-se al carrer Munich-72 on 

trobarem el KM 18 referencia encreuament carrer de Hèlsinki-52. 

u) Continuar per carrer Munich-72 i girar dreta en carrer d’Atenes-4, continuar i en la redona girar esquerra per el 

carrer de Barcelona-92 

v) Continuar en carrer de Barcelona-92 i girar dreta al carrer de Tòquio-64 KM 19 amb escaira Avinguda Olímpica.  

w) Continuar en Avinguda Olímpica fins al final del l’avinguda on girarem a la dreta per el incorporar-se al carrer de 

Londres-48.  

x) Continuar carrer de Londres-48 i incorporar-se al camí del cementeri KM 20, continuar i passar per baix de 

l’autovia fins arribar al cementeri i girar esquerra al carrer de Ramón Mendez Pidal per entrar a l‘anell de Parc 

Central Ciutat de l’esport META KM 21 

 

L’organització 

 

 

 

 

 

 Torrent, 10 de febrer de 2023 
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ANNEX 1 AUTORITZACIÓ MENORS 

 

 

 

 

El baix signant D./Doña; _________________________________________________  amb D.N.I 

__________________ com a pare/mare/tutor/tutora  del menor amb nom     

_______________________________  i data de naixement ________________ autoritza a participar 

en la 17ª edició de la Mitja Marató Ciutat de Torrent, declarant que el menor al seu càrrec es troba en perfecta 

condició física per a participar en aquesta prova i assumint i responsabilitzant-se de qualsevol risc i/o 

conseqüència que la seua participació puga comportar.                                                                       

 

Autoritze l'organització de la prova GD INSTALACIONES Y EVENTOS G-ESPORT S.L, Fundació Esportiva 

Municipal de Torrent i Ajuntament de Torrent al fet que publiquen en els diferents mitjans oportuns (xarxes 

socials, pàgines web de l'organització, etc.) les imatges (fotos i vídeos) del meu fill/a, així com a la publicació 

de les classificacions oportunes. 

 

 

L'organització. 

 

 

 

 

 

 

 

En……………………….….., a……………., de…………………………….…, de 2023  

 

 

 

Signatura;  

 

 

 

 

 

Pare/mare/tutor/a del CORREDOR que PARTICIPA.   
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ANNEX DIVERSITAT FUNCIONAL 

Es modifica l'article 8 del reglament i s'afegeix la categoria de diversitat funcional i els seus premis. 

 

Article 8é- Categories; En la classificació per categories les edats i els trofeus són el següents: 

 

CATEGORIA MASCULINA I FEMENINA 

CATEGORIA ANY DE NAIXIMENT ANYS PREMIS 

Júnior Nascuts de 2004 a 2005 18-19 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Promesa Nascuts de 2001 a 2003 20-21-22 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Sènior Nascuts de 1984 a 2000 23-39 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Veterans A Nascuts de 1974 a 1983 40-49 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Veterans B Nascuts de 1964 a 1973 50-59 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Veterans C Nascuts de 1963 o anteriors 60 o + 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Locals 
Premi als primers classificats locals de cada 

categoria 
6 + 6 (primers    classificats) 

Diversitat Funcional Premi als primers classificats en la general 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Regal especial al club amb més participants inscrits a la prova 

 

*Les edats compreses en aquest reglament aniran des de l'1 de gener fins  al 31 de desembre de l'any en 

curs. 

 

 

 

L'organització. 

 

 

 

  

 

 

 

Torrent, a 28 de febrer de 2023 

 


