XII 10km i I 5km CIUTAT DE LA VALL D’UIXÓ
‘XXXV TROFEU CAIXA RURAL LA VALL SANT ISIDRE’
REGLAMENT REGULADOR
ARTICLE 1r.- La prova es celebrarà el dissabte dia 20 de maig a les 19.00h amb eixida
i arribada a les immediacions de La Caixa Rural La Vall(Avinguda Cor de Jesús, 3, al costat
de la Plaça la Pau de La Vall d’Uixó).
ARTICLE 2n.- El recorregut del 10k serà de 10.000 metres, 2 voltes en un circuit urbà
de 5.000 metres. El recorregut del 5k serà 1 volta al circuit urbà, el mateix que per al 10k.
La prova estarà cronometrada mitjançant el sistema de ‘xip’. El temps límit per a completar la
prova serà 1 hora i 15 minuts, fixant-se la finalització de la mateixa a les 20.15 hores.

ARTICLE 3r.- La inscripció serà de 9 € per al 10k i 6 € pel 5km i es podrà fer fins el dia
18 de maig de 2017.
On-line en www.evasionrunningcastellon.com
Personalment en SABATERIA BONAQUE, ESPORT NATURA, SPORT SORRIBES.
TELÈFON DE CONTACTE: Manuel Diago: 647944739 i Francisco Aguilar: 635795521.
NO es faran inscripcions el dia prova.
La recollida de dorsals es farà en les dependencies de la Caixa Rural La Vall San Isidre el
dissabte 20 de maig desde les 17.30 fins 18.45.
MÉS INFORMACIÓ: www.atletismelavallduixo.es
Límit: 800 PARTICIPANTS
ARTICLE 4t.- CATEGORIES. Els participants seran agrupats en les següents categories, segons la
seua edat i sexe:

CATEGORIES ESTABLERTES 10km
(Es poden complir els anys al llarg del 2017)
MASCULÍ/FEMENÍ
EDAT/ANY
TROFEUS
SÈNIOR
18-39 anys 1978-1999
3-3
VETERÀ/ANA A
40-49 anys 1968-1977
3-3
VETERÀ/ANA B
50 endavant
3-3
LOCALS
3-3
CATEGORIES ESTABLERTES 5km
MASCULÍ/FEMENÍ
TROFEUS
ABSOLUT/A
3-3
Els menors de 18 anys NO entren en categoria SÈNIOR.
També hi ha premis per als tres locals(empadronats o residents en la Vall) masculí i femení.
NOTA: els trofeus NO son acumulatius.
ARTICLE 5é. Els tres primers atletes classificats en cadascuna de les categories
establides en l'article 4º, rebran un trofeu acreditatiu de la seua classificació.
Addicionalment, s'estableix un premi especial al RECORD DE LA PROVA de 150 euros, per al
primer corredor que realitze el recorregut en un temps inferior 30’24’’ i la primera
corredora que complete el recorregut en un temps inferior a 36’32’’.
L’acte d’entrega de trofeus serà a les 20h.
Tots aquells participants que formen un equip de 10 o més membres i tots acaben la
cursa rebran un pernil per equip en el 10k.
Article 6é. S'habilitarà un lloc d’avituallament líquid en el punt quilomètric 5.100m, i
un altre sòlid i líquid en meta. Hi haurà servei de dutxes.
Article 7é. Durant el desenvolupament de la prova els únics vehicles que podran
seguir la mateixa seran els propis de l'organització.
Article 8é. Seran desqualificats aquells participants que no atenguen les indicacions
de l'organització, els que no porten el dorsal perfectament visible en l'arribada i els que no
complisquen el recorregut de la prova íntegrament.
Article 9é. L'organització declina tota responsabilitat sobre els danys que la
participació en aquesta prova puga causar, causar-se a si mateix, o derivar d'ella, a

qualsevol participant. No obstant açò, tots els participants estaran emparats per una pòlissa
d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil concertada pel Club d’Atletisme La Vall
d’Uixó. Estaran exclosos els derivats d'un patiment latent, imprudència, negligència i
inobservança de les lleis. També quedaran exclosos els produïts per desplaçaments a/o des
del lloc en el qual es desenvolupa la prova.
Article 10é. Tota reclamació haurà de formular-la davant el responsable de
cronometratge de la prova per part de l'interessat o persona que li represente en el termini
màxim de 30 minuts amb posterioritat a la lectura, per megafonia, dels resultats oficials de
la prova. La decisió del responsable de cronometratge serà inapel·lable.
Article 11é. Els serveis sanitaris i serveis d'ambulància se situaran en la zona de meta
durant el transcurs de la prova i durant el període de temps que es considere necessari per
part de l'organització.
Article 12é. En inscriure's en el XII 10km Ciutat de La Vall d’Uixó, els participants
donen el seu consentiment per a l'organitzador, Club d’Atletisme de La Vall d’Uixó, tracten
automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues
dades de caràcter personal. Així mateix i d'acord als interessos esportius, de promoció,
distribució i explotació del XII 10km Ciutat de La Vall d’Uixó per a tothom (reproducció
d'imatges i fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) mitjançant
qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen
de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en
la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada
i la seua imatge.
Article 13é. Tots els participants, pel fet de prendre l'eixida, assumeixen l'acceptació
del present reglament.
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
COGNOMS:
NOM:
DNI:

TELÈFON:

DATA DE NAIXEMENT:
CLUB:
SEXE

F
M

Talla

S

M

LOCAL

SI

NO

camiseta

L

XL

CURSA

10km-9€

5km-6€

POBLACIÓ:
SIGNATURA:

Al signar la inscripció accepte el reglament del 10km Ciutat de La
Vall d’Uixó. Renuncie de tots els danys i pretencions contra
l’organització, derivats dels danys que puga sofrir durant la prova.
Declare estar en bona forma física i que respecte el reglament
establert. En cas de tindre menys de 18 anys, obligatori signar el
pare/mare o tutor fent-se responsable de tot

