
 
 

5K CIUTAT DE VINARÒS / 1500 metres urbans – 15 JUNY 2019

REGLAMENT DE LA PROVA

Article 1. Informació

El  Club Esportiu Vinaròs--Aigües de Vinaròs amb la col·laboració de l’Ajuntament de

Vinaròs i el CME, organitza la V Edició del 5K Ciutat de Vinaròs, conjuntament amb els

1500m Urbans, amb motiu de les Festes Patronals de la Ciutat de Vinaròs, el dia 15 de

juny de 2019, a partir de les 19:00 h. a l’Avinguda Jaume I de Vinaròs.

Article 2. Data 

La celebració de la cursa serà el dia 15 de juny de 2019.

Article 3. Horari i categories

• 1500m Urbans de Festes Patronals

HORARI DISTÀNCIA CATEGORIA

19:00 hores ½ volta INICIACIÓ Masculí/ Femení  2012 i menors

19:10 hores 1 volta BENJAMÍ Masculí/ Femení  2010-11

19:20 hores 1 volta ALEVÍ Masculí/ Femení  2008-09

19:30 hores 2 voltes INFANTIL Masculí/ Femení  2006-07

19:40 hores 1500 metres CADET Masculí/ Femení  2004-05

• V 5K Ciutat de Vinaròs

HORARI DISTÀNCIA CATEGORIA

20:00 hores 5.000 metres ABSOLUTA 

(nascuts el 2002 i majors)

Article 4. Inscripció i preus

S’estableixen els següents terminis d’inscripció:

• Inscripció prèvia: 5 € 

• Inscripció la mateixa setmana (del 10 al 14 de juny):  7 €  

• Inscripcion el dia de la prova (15 de juny): 10€

Les inscripcions podran efectuar-se a :

• On-line a: www.hj-crono.es
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Article 5. Recollida de samarreta / dorsal / xip

Tots els participants hauran d’estar correctament inscrits a la cursa, tal i com marca el

reglament i fent constar totes les dades necessàries; qualsevol persona que corri sense

haver-se inscrit prèviament, ho farà sota la seva responsabilitat i sense optar a trofeus ni

classificació final.

Serà necessari presentar el DNI o passaport per a la retirada del dorsal. Aquest s’ha de

portar a la part davantera de la samarreta mentre duri la participació, de forma visible i

-sense doblegar ni manipular; el xip ha de dur se a la sabatilla. 

Seran desqualificats els participants que no respecten aquests articles. 

Els xips es podran recollir el dia de la prova a l’organització de la cursa.

Article 6. Trofeus

A la prova de 5K es lliuraran trofeus als tres primers classificats/des de la prova absoluta i

veterans/es, tant en categoria masculina com femenina.

A la prova de 1500m, s’entregaran trofeus als tres primers de cada categoria.

Article 7. Obsequis participants

Es repartiran samarretes als participants del 5K, de les talles: S / M / L / XL

Article 8. Senyalització i controls

Tot el recorregut estarà controlat per voluntaris i Policia Local.

Article 9. Ambulància

Es disposarà de servei sanitari i d’ambulància a l’arribada.

Article 10. Drets d’imatge

Els participants i assistents a la prova cedixen els drets de la seua imatge respecte a las

fotografies en les quals poden aparèixer, per a  que l’Organització puga reproduir-les com

a publicitat de posteriors esdeveniments similars.

Article 11. Altres consideracions

L’organització es reserva el dret a realitzar qualsevol modificació que considere necessària

en funció dels diferents condicionants, així com la suspensió de la prova si les condicions

meteorològiques ho exigeixen o per causa de força major. Els participants estan obligats a

auxiliar als accidentats.
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Pel fet de prendre la sortida en la present cursa, tots els participants accepten el present

reglament. En cas de dubte es farà prevàldre la decisió de l’organització.

Article 12. Reclamacions

Les reclamacions es realitzaran per escrit al Jutge Àrbitre de la prova, o al responsable de

l’organització d’aquesta, fins a un màxim de mitja hora després de comunicar els resultats.

La seva decisió serà inapel·lable.

Article 13. Responsables de la prova

El director executiu de la prova és el president del Club Esportiu Vinaròs, o persona en qui
delegue  i el responsable de seguretat vial és el cap de la Policia Local o persona en qui
delegue.

Per a qualsevol dubte o informació truqueu al telèfon 647 947 883 del Club Esportiu
Vinaròs

Vinaròs, a 08 d'abril de 2019
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