REGLAMENT 36a MITJA MARATÓ AJUNTAMENT DE VILA-REAL
I 4t 10K EFECTE VILA-REAL
Article 1.- Data, hora i lloc
• La data de celebració serà el diumenge 31 de març de 2019
• L’hora de sortida de la ½ Marató Ajuntament de Vila-real i el 10k EFECTE serà a les 9:00h des de la
CIUTAT ESPORTIVA MUNICIPAL (Avinguda Alemanya , 35 – Vila-real- )
Article 2.- Participants, recorregut circuït i aspectes tècnics de la cursa
• El recorregut de la Mitja Marató serà de 21 km097m i l’edat mínima per participar és de 18 anys. Per
al 10k l’edat mínima de participació serà de 16 anys. Si s’incompleix aquest punt serà sota la
responsabilitat de cadascú i l’organització quedarà exclosa de cap reclamació per incomplir aquest
punt
• El temps màxim per realitzar la MITJA MARATÓ SERÀ DE 2h:15minuts
• La cursa de 10k entra dins del circuït de CARRERES POPULARS DEL SME.
• Hi haurà punts d’avituallament:
o KM 5 (LIQUID I SÓLID)
o KM10 (LIQUID I SOLID)
o KM15 (LIQUID I SÓLID)
o KM18 (LÍQUID I SÓLID)
Article 3.- Inscripcions i terminis
Cal formalitzar les inscripcions on-line a la web WWW.CLUBATLETISMEVILA-REAL.COM:
www.urbarunningcastellon.com
www.toprun.es

també als punts físics:
•
•
•

•

DEPORTES EVA (C/ Sant Pasqual , 19. Vila-real)
URBAN RUNNING (Av. Pérez Galdós, 4. Castelló)
PREUS FINS 26 MARÇ:
o 8€ LOCALS
o 10€ NO LOCALS
INSCRIPCIONS LÍMIT: les inscripcions estaran limitades a un número màxim de participants per cada
carrera. El límit serà el següent: ½ MARATÓ-550 dorsals 10k-450 dorsals

Les inscripcions es tancaran el dia 26 de MARÇ a les 20h. El pagament suposa la inscripció a la cursa, amb
l’assegurança corresponent, bossa del corredor amb samarreta més els obsequis dels nostres col·laboradors
i patrocinadors, participació en els sortejos finals segons número de dorsal i avituallaments durant la cursa,
i avituallament sòlid i líquid final. Així com altres regals que l’organització puga aconseguir i que aniran
publicant-se al web del club i xarxes socials.
El mateix dia de la prova fins 45 minuts abans es podran realitzar inscripcions a la taula de secretaria amb
un preu 18€ , amb entrega de bossa del corredor en aquest cas subjecta a disponibilitat i només per a les 40
primeres inscripcions.
La inscripció és personal i intransferible. Realitzada la inscripció no es retornarà cap import. En el cas
d’error en la inscripció caldrà anar a la taula d’incidències ubicada a la taula de recollida de dorsals fins a
30 minuts abans de l’inici de la cursa.

Article 4.- Lliurement de dorsal i xip
La recollida de dorsals i/o xips es podrà fer a la SEU DEL CLUB ATLETISME VILA-REAL (edifici Caixa Rural, Plaça
de la Vila 3, Vila-real) i fins 15 minuts abans de l’inici de la cursa a la taula de recollida de dorsals :
• Divendres, 29 de març de 19:00h a 21:00h a la plaça de la Vila
• Dissabte, 30 de març de 17:00 a 19:00 a la plaça de la Vila
• Diumenge, 31 de setembre de 07:30h. a 09:10h a la CIUTAT ESPORTIVA MUNICIPAL (punt eixida de
la cursa, Av. Alemanya ,35)
Article 5.- Cronometratge
• El sistema de cronometratge serà mitjançant (URBAN RUNNING) aprovat per l’organització. Per
poder prendre part a la cursa i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el xip que proporciona
l’organització.
• És obligatori portar el pitral ben visible al pit i el xip oficial aprovat per l'organització. Els atletes que
córreguen sense pitral ni xip seran automàticament desqualificats.
Article 6.- Classificacions
• Les classificacions oficials són competència de l’organització
• Les classificacions es penjaran en el plafó ubicat a la CIUTAT ESPORTIVA MUNICIPAL al costat de la
taula de recollida de dorsals. També es publicaran al web de la cursa www.clubatletismevila-real.com
• Es consideraran guanyadors els 3 primers/es corredors/es en cada categoria (masculina i femenina)
per a la Mitja Marató , segons el temps oficial . Per al 10k s’estableixen 3 premis per al 1r, 2n i 3r
classificat en categoria masculina i femenina absoluta i la resta de categories.
• Es consideraran guanyadors els 3 primers/es corredors/es locals en categoria (masculina i
femenina) de la Mitja Marató segons el temps oficial.
Es considerà corredor/a local aquella persona que estigui empadronada a Vila-real. Caldrà
presentar el DNI per certificar-ho si el guanyador/a fa pòdium en qualsevol de les dues curses.
Article 7.- Trofeus
La relació de trofeus que es lliuraran en la Mitja Marató a la zona de pòdium, al finalitzar les dues curses
seran els següents:
• Categoria ABSOLUTA femenina (1r, 2n i 3r de la classificació general). La guanyadora serà premiada
també, amb el seu pes en taronges del terreny.
• Categoria ABSOLUTA masculina (1r, 2n i 3r de la classificació general). ). El guanyador serà premiat
també, amb el seu pes en taronges del terreny.
• Categoria junior femenina (1a, 2a i 3a) : 18-19 anys
• Categoria junior masculina (1r, 2n i 3r) : 18-19 anys
• Sènior femenina (1a, 2a i 3a) : 20 a 34 anys
• Sènior masculina (1r, 2n i 3r) : 20 a 34 anys
• Veterà A femení (1a, 2a i 3a) : 35 a 44 anys
• Veterà A masculí (1r, 2n i 3r) : 35 a 44 anys
• Veterà B femení (1a, 2a i 3a) : 45 a 54 anys
• Veterà B masculí (1r, 2n i 3r) : 45 a 54 anys
• Veterà C femení (1a, 2a i 3a) : +55ANYS
• Veterà C masculí (1r, 2n i 3r) : +55ANYS
• Local femenina (1a, 2a i 3a )

Local masculí (1r, 2n i 3r)
• Trofeu especial a la persona participant més veterana
• Clubs més ràpits: (1r, 2n, 3r), es farà per suma de temps als 6 primers classificats de cada club.
• MILLOR CLUB : aquell club amb major número de corredors/es que es finalitzen la cursa
Per al 10K es lliuraran els següents trofeus:
• Categoria ABSOLUTA femenina (1r, 2n i 3r de la classificació general)
• Categoria ABSOLUTA masculina (1r, 2n i 3r de la classificació general)
• Categoria junior femenina (1a, 2a i 3a) : 18-19 anys
• Categoria junior masculina (1r, 2n i 3r) : 18-19 anys
• Sènior femenina (1a, 2a i 3a) : 20 a 34 anys
• Sènior masculina (1r, 2n i 3r) : 20 a 34 anys
• Veterà A femení (1a, 2a i 3a) : 35 a 44 anys
• Veterà A masculí (1r, 2n i 3r) : 35 a 44 anys
• Veterà B femení (1a, 2a i 3a) : 45 a 54
• Veterà B masculí (1r, 2n i 3r) : 45 a 54
• Veterà C femení (1a, 2a i 3a) : +55ANYS
• Veterà C masculí (1r, 2n i 3r) : +55ANYS
• Local femenina (1a, 2a i 3a )
• Local masculí (1r, 2n i 3r)
•

Article 8.- Premis econòmics
Als 3 primers de la classificació general tant masculí com femení de la MITJA MARATÓ ( LA CURSA DE 10K
NO TÉ PREMIS ECONÒMICS)
CATEGORIA MASCULINA

CATEGORIA FEMENINA

1er : 300€

1a: 300€

2n: 200€

2a: 200€

3r: 100 €

3a: 100€

A més, més s’estableix un premi de 300€ per a qui establixca un nou RÈCORD DE LA MITJA MARATÓ DE
VILA-REAL, que fins ara està en :
• 1h:05’12” en categoria masculina
• 1h:15’24” en categoria femenina
Per retirar el premis en metàl·lic serà imprescindible presentar el DNI o NIE, document identificatiu vàlid
i amb fotografia.
Article 9.- Reclamacions
Les reclamacions es faran per escrit (full de reclamació que facilitarà l’organització) entre les 12:00 i les
12:30 hores del dia de la cursa.
Transcorregut aquest temps, no s’acceptarà cap reclamació.
Article 10.- Drets d’imatge, assegurances i Llei de Protecció de Dades
L’organització , patrocinadors i col·laboradors, declinen tota responsabilitat física o moral que puguen patir
els participants durant o com a conseqüència de la competició; tot i això, tots els i les participants inscrits i

que tinguen complimentades correctament les seues dades estaran coberts per una pòlissa d’Assegurança
de Responsabilitat Civil i per una Assegurança d’Accident Esportiu.
D’acord amb l’Annex II, de la Llei de Seguretat Vial, publicada al BOE número 306 de 23 de desembre de
2003, l’organització té subscrits les següents assegurances per a la competició:
• Assegurança de Responsabilitat Civil dels participants : que cobreixca possibles danys a tercers,
establerts en el RD 7/2001 de 12 de gener.
• Assegurança d’Accidents Esportius dels participants : amb cobertura mínima la de l’assegurança
obligatòria esportiva regulada en el RD 849/1993 de 4 de juny.
• Assegurança de Responsabilitat Civil de l’Organització : que cobreix els possibles danys que
l’Organització, participants, espectadors i voluntaris puguen causar a persones, materials i/o a si
mateix.
Així mateix i d’acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la 35a Mitja
Marató de Vila-real 2018 (reproducció d’imatges i fotografies de la prova, publicació de llistats de
classificacions, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els
inscrits/es cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc de la
classificació, la categoria, la marca i la seua imatge.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, informem als participants
que podran exercir el drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició establerts en dita Llei mitjançant
escrit, còpia, telecòpia o fotocòpia, certificada o no, adjuntant fotocòpia del seu DNI/passaport/NIE en la
següent direcció : CA Vila-real, Plaça de la Vila nº3, 12540 Vila-real
Article 11.- Serveis durant la cursa
• Els participants disposaran d’un servei de GUARDARROBA en la zona d’eixida/meta que finalitzarà a
les 12:30h
• També estarà la seua disposició un servei de DUTXES I WC al recinte de la Ciutat Esportiva Municipal.
• PÀRQUING en : Avinguda Alemanya i voltants.
• Els SERVEIS MÈDICS del la cursa estaran ubicats en la línia d’eixida/meta. A més hi haurà servei
d’ambulància durant tot el circuït.
• Servei de GUARDERIA : activitats i entreteniment per als més menuts.
• AVITUALLAMENT FINAL amb coques, begudes, dolços...
• SERVEIS DE MASSATGES al finalitzar la cursa
Article 12.- Acceptació del present reglament
Tots els inscrits/es per el fet de participar, lliure i voluntàriament accepten plenament el present reglament
i normativa complementària, reconeguent formalitzar la seua inscripció, trobant-se en bona condició física,
no patir cap malaltia que supose risc per a la seua persona o li incapacite per a participar i assumint el risc
derivat d’aquesta pràctica esportiva.

