
Dimarts 29 d’agost DE 2017 a les 19:00h.

III MARXA i VOLTA A PEU AL TERME
A LLANERA DE RANES

REGLAMENT

1.- L’Ajuntament de Llanera de Ranes organitza la I I I MARXA i VOLTA A PEU AL TERME A LLANERA DE RANES amb un
recorregut de 9.000 metres.

III MARXA AL TERME A LLANERA DE RANES. Amb un recorregut de 9000 metres, de caràcter NO COMPETITIU.

III VOLTA A PEU AL TERME LLANERA DE RANES. Amb el mateix recorregut que la marxa però amb caràcter COMPETITIU.

2.- La cursa tindrà lloc el dimarts 29 d’agost amb la següent programació:

19:00 hores, eixida de la II MARXA CAMINANT AL TERME A LLANERA DE RANES

19:30 hores eixida de la II VOLTA A PEU AL TERME DE LLANERA DE RANES

De 20.00 a 21.30 piscina gratuïta per a tots el participants.

A les 20.45 entrega de trofeus.

3.- INSCRIPCIONS: es faran a la pagina Web del Circuit o en la Web www.timerlap.com i per poder participar, al inscriure’s
caldrà abonar 4€ per validar la inscripció, les inscripcions el mateix día de la carrera tindrán un preu de 5€.

4.- Els atletes hauran de fer l’entrada en meta amb el dorsal, el qual portaran ben visible durant el transcurs de la prova.
Serà desqualificat qui no porte el dorsal a l’arribada, qui no finalitze la prova o qui no atenga les indicacions de
l’organització, el xip i habrá que tornarlo al finalitzar la prova al pasar per llinea de meta.

5.- Els corredors degudament inscrits estaran coberts per una assegurança d'accident individual subscrit pels organitzadors.
L'assegurança cobreix l'itinerari de la prova durant el desenrotllament de la mateixa, en cap cas les desplaçaments per a
participar-hi.

6.- No es permetrà participar a cap atleta que no estiga cobert per un assegurança d'accident. En el cas que algun atleta no
complixca aquesta norma, l’organització no es responsabilitzarà de qualsevol tipus d'accident que poguera ocórrer-li.

7.- Es podran arreplegar els dorsals des de les 17.30 i fins mitja hora abans del començament de la prova al Centre Cultural
de Llanera de Ranes (junt al poliesportiu). Serà obligatori presentar el DNI en el cas de que l’organització ho requerixca.

9.- Les dutxes per als participants en la prova estaran ubicades al Poliesportiu Municipal. Cal tenir en compte que són a
l’exterior, pel que es recomana portar banyador.

10.- Avituallament líquid als kilòmetres 3 i 6, i sòlid i líquid al acabar la prova.

11.- CATEGORIES PER A LA PROVA COMPETITIVA:

CATEGORIA EDAT
Sènior Masculi/Femeni De 18 a 39 anys
Veterans A Masculi/Femeni 40 -49 anys
Veterans B Masculi/Femeni 50 ó mes

12.- Trofeus als tres primers de cada categoria i al 1 primer i la primera local. Els premis no són acumulatius.

13.- Al finalitzar la prova, entrega de regals commemoratius, fruita y refrescs per a tots. A més, es podrà gaudir de la piscina
municipal fins a les 21.30.

14.- 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.

15.- Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment als organitzadors no més tard de 10 minuts després de comunicar-
se oficialment els resultats. la decisió dels organitzadors serà inapel·lable

16.- D’acord amb els interessos promocionals de la III VOLTA A PEU i MARXA AL TERME A LLANERA DE RANES, els
inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i la classificació
obtesa en la cursa en qualsevol mig de difusió (Internet, premsa escrita, radio o TV).

Qualsevol reclamació i lo no establit en aquest reglament, queda baix el criteri de l’organització.

www.timerlap.com

