Itinerari dia de la carrera

Separar lateral i entregar en qualsevol dels punts de inscripció.
Per favor, omplir en majúscules

20:00h – Cursa infantil
21:00h – Entrega de premis carrera infantil
22:15h – Cursa III 8K, II 4K
23:15h – Entrega de premis carrera absoluta i rifa
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Inscripció del 28 de maig al 1 de juliol (amb dorsal
personalitzat), i fins a una hora abans del
començament de la cursa o l’esgotament de dorsals
Preu de la inscripció cursa i marxa: 8 euros
Preu inscripció dorsal 0 (no participa): 8 euros
Inscripció carrera infantil: donatiu d’un aliment de
primera necessitat (opcional)
Punts de inscripció: Deportes Eva, Esport 2, A1F
Sport, Urban Running Castellón o a la web de
www.42ypico.es, www.circuitcarrerespopularsvilareal.com y www.urbanrunningcastellon.com.

III 8K, II 4K
NOCTURNO
CREU ROJA
2 DE JULIOL DE 2016

El III 8K NOCTURNO CREU ROJA es troba dins del
Circuit de Carreres Populars impulsat pel Servei
Municipal d’ Esports de Vila-real. Es per això que les
classificacions de la prova de la modalitat de cursa 8K
es troba dins de la classificació general absoluta y per
categories del circuit carreres populars Vila-real, que
serà premiat en la gala final de entrega de premis en
gener de 2017.
Tots els inscrits rebran una bossa del corredor
integrada per un obsequi i un bolet de loteria del
Sorteig de Oro de Creu Roja.
Tots els inscrits, pel fet de participar, declaren trobarse en bones condiciones físiques. L’organització
disposa d’un segur de responsabilitat civil i segur del
corredor. L’organització es reserva el dret a la
suspensió fins al moment de l’eixida, en qual cas no
es tornarien els diners de la inscripció.
L’edat mínima per a participar en la prova absoluta
serà de 14 anys. Entre 14 i 18 anys es necessitarà
l’autorització dels pares o tutor, que es podrà omplir
al replegar el dorsal. L’organització es reserva el
dret de poder demanar el DNI per a corroborar
l’ edat del/la participant. Aquesta es una prova
cronometrada. Serà motiu de desqualificació: no
respectar el recorregut marcat, no auxiliar a un
company que ho necessita, utilitzar un dorsal d’un
altre atleta o no tindre ’l visible al pit.
Haurà un servei de guarda-roba el dia de la prova de
21:00h a 00:00h. Les dutxes estaran ubicades a la
piscina d’estiu Ermitori de la Mare de Déu de Gràcia.
Es habilitarà un punt d’avituallament líquid al
quilòmetre 5 de la prova, a més del habilitat en línia
de meta.
Tots els participants assumeixen l’acceptació del
contingut del present reglament. L’organització
declina qualsevol responsabilitat relativa als corredors
que participen en la prova sense dorsal o sense haver
formalitzat correctament la seua inscripció.

Dades generals
 Distància cursa: 8000m d’asfalt.
 Distància cursa o marxa: 4000m d’asfalt
 Distància infantil:
- A: 200 metres asfalt
- B: 600 metres terra- asfalt
- C: 1000 metres terra - asfalt
 Eixida en l’Ermita de Vila-real (Parking
Ermitori).
Dorsals a la Plaça de La Vila el dissabte 2 de juliol
de 2016 en horari de 10 a 13h i de 19:30 a 21:30
en l’Ermita de Vila-real (Parking Ermitori).
El dia de la recollida dels dorsals replegarem
aliments per al programa de aliments per a la
solidaritat de Creu Roja de la Assemblea Local de
Vila-real.
Premis:
 Curses infantils: 1er masculí i femení
(A,B,C)
 Cursa 4K: 1er masculí i femení
 Cursa 8K: (1er,2ón i 3er masculí i femení)
 Absoluta
 Sub 25: 14-24 anys
 Sènior: 25-34 anys
 Veterà A: 35-44 anys
 Veterà B: 45-54 anys
 Veterà C: > 55 anys
 Club o equip: (1er masculí i 1er femení)
Premis:
 Els premis no corresponen amb les categories
del Circuit de Carreres Populars Vila-real que
apareixen a la classificació pròpia del Circuit.
 Obsequi per a tots el participants a la carrera
infantil.
 El premi per equips tindrà en comte els 5 millors
temps de cada membre del club/equip masculí i
els 5 millors temps de cada membre del
club/equip femení sempre i quan en la inscripció
s’especifique el mateix nom de club/equip.

Creu Roja celebra tots el anys el Sorteig de Oro, un
sorteig de loteria amb el que, gracies als fons recaptats
dels bolets venuts, es poden dur a terme les activitats
que es realitzen a la Assemblea Local de Vila-real. Per a
commemorar aquest dia organitzem aquesta cursa, que
tindrà lloc el proper 2 de juliol de 2016.
L’ objectiu principal de la cursa es recaptar fons per a
continuar finançant projectes de lluita contra la pobresa
que Creu Roja desenvolupa a Vila-real, concretament
Aliments per a la Solidaritat, que consisteix en
proporcionar productes de alimentació, higiene personal
y del llar, a persones en situació de exclusió social.
Des de aquesta institució fem tot el possible per a
romandre cada vegada més prop de les persones, però
sense vosaltres no seria possible. Agraïm la vostra
col·laboració. Cada segon conta.

Assemblea Local Vila-real
Seu: Carrer Calvari, 201
12540 Vila-real (Castelló)
Telèfon: 964 52 28 64

