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ORGANITZACIÓ 

El club Animals de Monte amb el patrocini de l’Ajuntament d’Almassora i la 

Excma. Diputació de Castelló, organitza el dia 17 de setembre a les 17.00 h.  el  II 10 K 

ALMASSORA, en el qual podran participar totes les persones, sense cap tipus de 

discriminació, sempre i quant el dia de la cursa hagen complit els 16 anys. 

 

CURSA 

La distancia a recórrer es de 10000 m per un circuit urbà no homologat, però 

que ha estat mesurat amb GPS i amb roda topogràfica. Es tracte d’un recorregut 

d’una volta no massa sinuós amb un desnivell escàs o nul, per el que ho fa ideal per 

als participants amb cadira de rodes o hand-bike i patins 

Tal com s'ha comentat en el punt anterior l’eixida de la prova serà a les 17.00 h, 

amb l'eixida dels patins i les cadires de rodes i hand bike es realitzarà cinc minuts 

després (17.05 h) i altres cinc minuts després (17.10 h) els corredors a peu. 

Per motius de seguretat estarà prohibit la circulació de vehicles NO AUTORITZATS 

per l’ organització, en cas d’incomplir aquesta norma la policia local té la potestat 

de retirar els vehicles i sancionar-los segons reglament de circulació vigent. 

El tancament del control final de cursa (META) s’ efectuarà a les dues hores des 

de l’inici de la prova, quedant desqualificats tots els participants que entren a partir 

d’aquest moment. 

INSCRIPCIONS 

La quota d’inscripció és de 10 € i per poder inscriure’s caldrà fer-ho a través dels 

formularis que es troben en els comerços habituals fent el pagament en efectiu al 

mateix lloc, o be a través pagina web: www.tdpevents.es, on es podrà fer l’ inscripció 

ON-LINE i el pagament amb targeta, fins al dia 12 de setembre; a partir d’ aquesta 

data i fins al dia 14 el preu serà de 15 € i sols es poden fer per Internet. El dia de la 

cursa se realitzaran inscripcions, al preu de 20 €, fins queden dorsals lliures o be fins a 

les 16.45 h. 

Els participants en la modalitat HAND-BIKE, per a finalitzar el tràmit d’inscripció 

han d'informar mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: 

cursesalmassora10k@gmail.com, indicant la seua condició de participant. 

Els dorsals i xips es lliuraran el mateix dia de la prova fins 15 min. abans del 

començament de la cursa, serà imprescindible presentar el DNI del participant i 

deixar una fiança d’ 1 €. La fiança es tornarà al participant quan retroni el xip. Els 

menors d’ edat, per a recollir els dorsals han d'aportar una autorització que es pot 

trobar a la pagina web: https://carreresdalmassora.wordpress.com/10k-almassora/, 

https://carreresdalmassora.wordpress.com/10k-almassora/
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signada per la persona que és faja responsable, si no aporta aquest document NO SE 

LI ENTREGARÀ EL DORSAL 

La cursa estarà coberta per una assegurança de responsabilitat civil i d' 

accidents pera tots els NO FEDERATS, amb les cobertures establertes al Reial Decret 

849/19993 de 4 de juny. En cas d’un participant que haja mentit en la seua condició 

de participant federat, serà la seua la responsabilitat i els danys efectuats així mateix 

com a qualsevol altra persona o bé. 

L’ organització no suspendrà aquest esdeveniment per causa de mal oratge o 

qualsevol altra incidència, sempre i quan els organismes oficials o cossos de seguretat 

de l’Estat així o aconsellen. En el punt de donar-se aquest cas NO ES RETORNARAN els 

diners de les inscripcions. 

CATEGORIES HOMES-DONES I TROFEUS 

En la categoria RUNNING, s'estableixen les següents categories, tant per a sexe 

masculí com per a femení 

• JUVENILS, de 15 a 18 anys complits 

• SÈNIOR, de 18 fins als 35 anys complits 

• VETERANS A / NES A, des dels 36 fins als 45 

• MÀSTER, des de 46 als 55 

• SUPER-MÀSTER, des de 56 en avant 

• LOCAL, totes les edats 

En categoria PATINS les categories queden establertes de la següent forma: 

• JUNIOR, de 15 a 20 anys 

• SENIOR, de 20 a 30 anys 

• MASTER, de 31 anys en avant 

• LOCAL, totes les edats 

Tenen dret a trofeu els tres primers classificats de cada categoria així com els 

tres primers locals. Es considerarà LOCAL aquell esportista empadronat en Almassora. 

En cas de dubte l'organització pot exigir un document que acredite aquest 

requeriment. 

PREMI ESPECIAL als guanyadors i guanyadores ABSOLUTS de la prova en cada 

modalitat. 
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Cap esportista podrà rebre més d’ un trofeu, excepte els guanyadors ABSOLUTS 

de la prova. 

L'entrega de trofeus es realitzarà, a les 19.30 h 

Les reclamacions es formalitzaran fins 10 minuts abans de l’entrega dels trofeus, 

prèvia comunicació a l’ organització. 

Tots els participants que finalitzen el recorregut dins de l’ horari establert se’ls 

obsequiarà amb un detall commemoratiu i amb els regles que l’ organització puge 

abastir. 

SERVEIS DE LA CURSA 

El circuit se trobarà tancat al tràfic rodat gracies a la col·laboració de la policia 

municipal, així com amb membres de protecció civil i voluntaris. Marcatge dels punts 

quilomètrics. Avituallament al quilòmetre 5 i en post meta. Personal sanitari i vehicles 

d’ emergència. . Servei de dutxes al Poliesportiu municipal.  

 

DESQUALIFICACIONS 

El motiu de desqualificació pot ser per qualsevol dels següents punts: 

1. Participar amb el dorsal  assignat a un altre participant 

2. Participar amb un dorsal no autoritzat per l’organització. 

3. Alterar  o mentir en les dades necessàries de l’ inscripció. 

4. Tindre una  actitud antiesportiva amb altres participants, públic o 

organització. 

5. No fer cas de les indicacions de personal designat per organització. 

6. No realitzar el recorregut complet de la prova. 

 

OBSERVACIONS. 

L’ ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DENEGAR L‘ INSCRIPCIÓ DE ALGUN 

PARTICIPANT SI HO CREU OPORTÚ. 

L’ organització es reserva el dret de modificar, alterar o corregir el present 

reglament. 

Mes informació en: www.animalsdemonte.com  

                                   https://carreresdalmassora.wordpress.com/10k-almassora 
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En cas de voler col·laborar amb la FUNDACIÓ ASPROPACE, a la devolució del 

xip es podrà renunciar a l'import de la fiança abonant-se dita quantitat al compte de 

la fundació. 

 

 

 

 

 


