Reglament II Gran Fons del Riu Millars
Organitza el Club d' Atletisme La Panderola amb el suport de l' Ajuntament d'
Almassora , la Diputació de Castelló , Caixa Almassora i el SEM.
La distancia serà de 14.000 metres i discorrerà per el casc històric de La Vila, la
senda verda dels voltants del riu Millars fins a la mar, i tornarem al lloc d'eixida.
Art. 1 L'organització, es reserva el dret de no admetre als corredors que consideri.
La cursa, tindrà lloc el dia 08/05/2016 a les 10:00 hores del matí.
Tindrà una duració màxima per a fer la prova de 1 hora 30 minuts. Tot aquell atleta
que superi el temps establert per l'organització, quedarà desqualificat.
Lloc d'eixida i arribada: A les pistes de ciclisme junt a la urbanització Darremur
als carrers Riu Millars i Acequia del Molí.
Art. 2 Inscripcions: La inscripció del 2on Gran Fons del Riu Millars es podrà realitzar
on-line a: http://www.tdpevents.es
Hi haurà dos terminis d'inscripció:
• Desde el 2 de Gener al 20 d'Abril - 10 euros*.
•

Desde el 21 d'Abril al 5 de Maig - 20 euros*.

*Preu d'inscripció individual.
El termini d'inscripció, finalitzarà el 5 de Maig de 2016 a les 20 hores o al arribar a
300 inscripcions. Es podran retirar els dorsals una hora abans de l'eixida. NO
S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DÍA DE LA PROVA. Serà imprescindible la
presentació del DNI per a la retirada del dorsal i chip.
Aquesta forma, es l'única acceptada per l'organització per poder participar en la
prova.
Art. 3 Hi haurà una samarreta tècnica per als 300 participants.
Art. 4 Hi hauran les següents categories en dones i homes amb l’edat complida el dia de
la cursa:

•

Juniors 16 a 22 anys

•

Seniors 23 a 39 anys

•

Veterans A 40 a 49 anys

•

Veterans B 50 en avant

•

Locals independents

Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de les categories Dones i Homes.
L'organització, es reserva el dret de donar algun altre trofeu si ho considera oportú.
Art. 5 Cap atleta podrà repetir trofeu.
Art. 6 Els organitzadors i patrocinadors, no es fan responsables dels danys que pugüen
ocasionar els participants o tercers.
Art. 7 Qualsevol impugnació sobre la participació , classificació , etc... serà únicament,
competència de l'organització fent-se per escrit i baix dipòsit de 100 euros, i dins
de la mitja hora posterior a la comunicació oficial de les classificacions.
Art. 8 Hi haurà ambulància.
Art. 9 L'organització, podrà exigir el DNI als guanyadors.
Art. 10 L'organització, es reserva el dret d'anular la prova per causes de força major o per
ordre de les autoritats o cossos de seguretat de l’estat (meteorològiques, de
seguretat, etc...) Així com realitzar els canvis que consideren oportuns.
Art. 11 Una vegada realitzada la inscripció a la prova, no es farà la devolució del import
baix cap concepte.
Art. 12 Cada participant que abandona la cursa, ho deurà de comunicar al punt de control

mes proper, així com tornar el dorsal i xip.
Art. 13 Els atletes estaran coberts amb una pòlissa d'assegurança d'accidents i
responsabilitat civil.
Art. 14 Tots els participants, pel fet de prendre l'eixida, accepten aquest present
reglament, les condicions exposades i lliberta de tota responsabilitat a
l'organització davant qualsevol tipus d'eventualitat que poguera sorgir derivada de
la participació en aquesta cursa.
Art. 15 Pel sol fet d' inscriuré el participant, declara el següent:
"Em trobe en estat de salut òptim per a participar al "Gran Fons del Riu Millars". A
més, eximeix de tota responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres
institucions participants davant de qualsevol accident o lesió que poguera patir
abans, durant o/i després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des de el principi,
a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats. Durant el
desenvolupament de la competició, contribuiré en el possible amb l'organització,
per a evitar accidents personals. Autoritze a més a que l'organització faça us
publicitari de fotos, vídeos i qualsevol altre tipus de material audiovisual en que
puga figurar, acceptant la publicació del meu nom en la classificació de la prova,
en els mitjans de comunicació i/o internet, sense esperar pagament, compensació
o retribució per aquest concepte”.
Art. 16 - D' interès
•

Hi haurà avituallament al kilòmetre 5 i al 10.

•

El circuit, s'endinsa per la desembocadura del riu Millars.

•

El control de la cursa, es realitzarà mitjançant el sistema de dorsal i xip.

•

Servei de dutxes a la piscina coberta a 700 metres de l'arribada.

•

Informació addicional, (recorregut, com arribar, etc) en:
www.atletismelapanderola.es

