
X VOLTA A PEU A LA GRANJA DE LA COSTERA

La Regidoria d'esports de l'Ajuntament de La Granja de la Costera, organitza la X Volta a Peu a La Granja de la Costera.

REGLAMENT
1.- La carrera tindrà lloc el disapte 23 de setembre les 17:00, eixida i meta al carrer de la Esglesia.

2.- les inscripcions es farán a la pagina Web del Circuit de Carreres la Costera i la Canal, per als no inscrits al Circuit i per poder participar en
la carrera caldrà abonar 4 €. al fer la inscripcio, per el que vuiga fer el pagament i o la inscripcio en linea de meta, la quota de participació será
de 5€.

3.- Els que s'inscriguen el mateix dia de la prova, entrarán en classificació i podran accedir als obsequis concedits per l'organització local,
segons el límit establit.

4.- Els corredors degudament inscrits estarán cuberts per una asseguraná d'accident individual suscrit expresamente per la carrera.
L'organització no permetrà participar a cap atleta que no estiga cobert per un assegurança d'accident. En el cas que algun
atleta no complisca esta norma, L’organització no es responsabilitzarà de qualsevol tipus d'accident que poguera ocórrer-li.

5.- L'assegurança d'accident només cobrix l'itinerari de la prova durant el desenrotllament de la mateixa, en cap cas les desplaçaments per a
participar.

6.- Serà obligatori presentar la documentació en el cas de que la organització el demanarà.

7.- Es podran arreplegar els dorsals fins mitja hora abans del començament de la prova.

8.- CATEGORIES:

DENOMINACIO EDAT DISTANCIA HORARI

PREBENJAMI Nascuts 2017 - 2010 100 m. a partir de les 17:00 hores

BENJAMI Nascuts 2008 – 2009 400 m. Después de Prebenjamí

ALEVI Nascuts  2006 – 2007 1200 m. Después de Benjamí

INFANTIL Nascuts  2004 – 2005 2000 m. Después de Aleví

CADETE Nascuts  2002 – 2003 2800 m. Despues de Infantil

SENIOR MASCULI/FEMENI Nascuts 2001 a 39 anys 7.500 m. a partir de les 18:30 hores

VETERA I VETERANA 40 anys i anteriors a 1977 7.500 m. a partir de les 18:30 hores

LOCALS* (categoría única) Nascuts avans de1999 7.500 m. a partir de les 18:30 hores

* Es considerará LOCAL. (tota aquella persona empadronada o nascuda a la Granja de la Costera i es tindrá que
comunicar a la organització)

9.-TROFEUS
Trofeus als tres primers de cada categoria i al primer  i primera local, fruits y refrescs i tot lo que la organitzacio puga arreplegar per els participants.

9.-PREMIOS
Pernil i Formatge al Club o asociasio, que mes participants acaben la carrera
Samarreta o toalla per els primer 400 en entrar a meta
Fruita, refrescs i tot alló que puga obtindre la organitzacio de les cases colab-boradores

12.- RECLAMACIONS
Les reclamacions hauran de ser realitzades a la organitzacio, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els
resultats, la decisió del organitzadors será inapel·lable

Tot el no previst en el present Reglament es regirà per les Normes Generals de la F.A.C.V., R.F.E.A. I I.A.A.F. per a la present
temporada.

13.- INFORMACIÓ

- Les dutxes per als participants en la prova estaran ubicades en el Poliesportiu Municipal.
- Avituallament a la mitat i al acabar prova.
- Parking a la entrada del poble, a la part de darrere del Bar Avinguda
- Els trofeus en les categories de xiquets es donarán avans de la carrera absoluta


