XXIV VOLTA A PEU A
MOIXENT 2019

Fecha:03/08/2019
PRUEBA PUNTUABLE CHALLENGER CAJAMAR 2019
CATEGORIES INFANTILS: Poliesportiu Municipal
11:00h.
PREBENJAMINS
nascuts al 2012 i posteriors
(100m.) 1 recta
11:15h.
BENJAMINS
nascuts als anys 2010 i 2011
(800m.) 2 voltes
11:30h.
ALEVINS
nascuts als anys 2008 i 2009
(1200m.) 3 voltes
11:45h.
INFANTILS
nascuts als anys 2006 i 2007
(1600m.) 4 voltes
INSCRIPICIONS INFANTILS: En la Casa de la Cultura (dies anteriors) I en el poliesportiu (el dia de la
prova). Aportaran voluntariament una unitat d’ alimentació no perecedera en el moment de la inscripció
i el Grup d’Atletisme donarà al C.A.M.Moixent per ajudar a les persones necessitades.

CARRERA ABSOLUTA I CADETS: Plaça Major
19:30h.
CADETS
19:30h.
SÈNIOR
19:30h.
VETERANS A
19:30h.
VETERANS B
INSCRIPCIONS CARRERA ABSOLUTA:

nascuts als anys 2004 i 2005
nascuts al 2003 fins als 34 anys
nascuts al 1983 fins als 44 anys
nascuts al 1974 i anteriors

(4250m.)
(8500m.)
(8500m.)
(8500m.)

PREU: 5 EUROS + 0,50 Tpv. = 5,50 Euros.

ON LINE: per la web www.megustacorrer.com, www.carreraspopulares.com ó en
www.atletismemoixent.com
PUNTS físicament: JV SPORT (MOIXENT), JV Sport (Moixent). Preu 5 Euros.
El dia de la prova NO es realitzaran inscripcions.
Les inscripcions SERAN LIMITADES A 500 PARTICIPANTS, el plaç d’inscripció comença el 25/07/2019 fins
a arribar als 500 o el dia 01/08/2019 fins les 20h.

El dorsal s’arreplegarà el dia de la prova, presentant el DNI ó NIE.

REGLAMENT DE LA PROVA
12-

El recorregut de la carrera Absoluta constarà de dues voltes de 4250m. al mateix circuit urbà.
Hi haurà avituallaments als 4250m. i 8500m. també hi haurà esponges als 2100m. i 6300m.
Avituallament especial per a corredors celíacs. Per a gaudir d’aquest servici, es deurà de comunicar
amb 3 dies d’antelació a rafa@atletismemoixent.com (en el cas que no hi haja cap comunicació, no
es prestarà aquest servici).
3- Es considera corredor local al nascut o empadronat a Moixent.
4- La cursa estarà controlada per Chip Dorsal (Megustacorrer).
5- No es pot participar sense el dorsal oficial de la prova.
6- L’ assegurança d’accident sols cobrix l’itinerari de la prova i durant el seu desenvolupament, en cap
cas els desplaçaments per a participar-hi i sols als inscrit correctament.
7- L’organització no es fa responsable dels danys que qualsevol participant puga produir-se a si mateix
o a terceres persones.
8- L’organització podrà descalificar o excloure de la prova a qualsevol participant.
9- Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al jutje- àrbitre, no més tart de 30 minuts
després de comunicar els resultats oficials, previa fiança de 100€ que es tornarà en cas de resolución
favorable.
10- Tot el no previst en aquest reglament es regirà per les normes generals de la F.A.C.V., R.F.E.A. e
I.A.A. en la present temporada.
11- El fet de participar suposa l’acceptació d’aquest Reglament.

PREMIS METÀL.LICS CATEGORIA ABSOLUTA:
-Premi meta volant als 4500m. 30€ per al masculí i femení. (sempre que finalitzen entre el 10
primers en categoría masculí i entre les 5 primeres en categoria femení.
-Premi record de la prova:
Masculí 100€ -----------------------------------------------25´48´´( Ouais Zitanic 2013)
Femeni 100€-----------------------------------------------30´02´´( Isabel Checa 2012)
-Premis Categoria Absoluta : Masculí i Femení
1r------------150€
2n-------------90€
3r--------------60€

``NOTA´´: Per arreplegar els premis en metàl.lic serà imprescindible presentar el D.N.I.o N.I.E.
- Els premis seran acumulatius.

TROFEUS
-Trofeu als tres primers de cada categoria ( masculí i femení)
-Trofeu al més veterà .
-Trofeu al primer discapacitat.
-Trofeu als tres primers locals ( masculí i femení)

REGALS :
(NO S`ENTREGARÀ CAP REGAL ALS CORREDORS SENSE EL DORSAL OFICIAL DE LA PROVA).
-500 samarretes tècniques en la categoría absoluta.
-250 samarretes per a les categories infantils.
- 500 botelles de ví (D.O. Valencia)

- 500 lotes de caldos Aneto
-I tots els regals que l`organitzaciò puga aconseguir.

NOTES:
- Les dutxes estaran situades al frontò municipal (dalt de la piscina municipal) .
- Hi haurà dos zones habilitades per a aparcar els vehicles (Parking l’estació a 500m. de l`eixida i Avd.
Lepanto prop de les dutxes a 300m. i a 800m. de l´eixida).

Mes info: www.atletismemoixent.com
A.D.C. NouPindaro per WhatsApp 687825563
www.megustacorrer.com, www.carreraspopulares.com y www.noupindaro.org

TROFEOS SOLIDARIOS
OTROS COLABORADORES:

