
IV 10K NOCTURNS PLATJA DE GANDIA 
Dissabte 30 de maig del 2015 

 
 
                                          REGLAMENT DE LA PROVA 
 
Art. 1. El club d’atletisme Safor Delikia Sport amb el patrocini de l’Ajuntament de Gandia, 
organitzen la IV 10 k. NOCTURNA PLATJA DE GANDIA,  La prova tindrà lloc el dissabte 30 
de maig de 2015, a les 21:00 h. 
  
Art. 2. El circuit està homologat per la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, amb una 
distancia total de 10 km, sent la totalitat de la superfície d’asfalt. L’Eixida estarà situada al C/ 
Clot de la Mota i l’arribada al Passeig Neptu (les dues entre avda. La Pau i C/ Alcoi). Tots els 
punt kilomètrics estaran assenyalats. La cursa està inclosa en el XVIII Circuit de Carreres 
Populars de la Diputació de Valencia. 
 
Art. 3. Podran participar totes les persones majors de 18 anys amb les limitacions establertes al 
Reglament per a carreres en ruta per a les carreres d’àmbit autonòmic publicat per la RFEA i la 
FACV. 
 
Art. 4. Categories:  
 

MASCULI ANY / EDAT FEMENI ANY / EDAT 

 
Juniors 

 

 
1995/1996 

 
Juniors 

 

 
1995/1996 

 
Promesa 

 

 

1992/1994 

 
Promesa 

 

1992/1994 

 
Sènior 

 

 

1975/1991 

 
Sènior 

 

 

1975/1991 

 
Veterà “A” 

 

 

1965/1974 

 
Veterana “A” 

 

 

1965/1974 

 
Veterà “B” 

 

 

1955/1964 

 
Veterana “B” 

 

 

1955/1964 

 
Veterà “C” 

 
 

 

1954 y anteriores 
 

Veterana “C” 
 
 

 

1954 y anteriores 

 
Local 

 

 
Categoria única 

 
Local 

 

 
Categoria única 

 
Art. 5. Durant el circuit, haurà un control d’avituallament aproximadament al km. 5.  
 Així mateix l’eixida es realitzarà en caixons en funció de les marques acreditades: 

- Sub-35’ 
- Sub-40’ 
- Sub-45’ 



- Més-45’ 
 
Art. 6. L’entrega de trofeus es realitzarà en finalitzar la prova. 

Els trofeus queden establerts de la següent manera: 
- Trofeu al 3 primers de la general 
- Trofeus als 3 primers de cada categoria 
- Trofeu als 3 primers locals home i dona 

 
 
Art. 7. La cursa serà cronometrada pel sistema xip no retornable 
 
Art. 8. INSCRIPCIONS. 

- Inscripcions participants al XVIII Circuit de Carreres Populars Diputació de 
valència  

o Les inscripcions dels participants al Circuit de la Diputació a la IV Cursa nocturna 
10 k Platja de Gandia, ho faran a la web oficial del Circuit de Carreres Populars 
de la Diputació de València www.circuitodiputacionvalencia.es  

- Inscripcions generals de la IV Cursa nocturna 10 k Platja de Gandia. 
Les inscripcions dels participants a la IV Cursa nocturna 10 k Platja de Gandia, ho faran 
mitjançant la pagina web: www.10kgandia.com 

 
La quota d’inscripció serà: 
- des del 23 de març fins al 3 de maig 7 € 
- des del 04 de maig fins al 27 de maig 10 € 
Les inscripcions estaran obertes fins a les 00:00 h. del dimecres 27 de maig o fins esgotar 
les 4.000 inscripcions. 
No es tornaran els diners en cas de no realitzar-se la prova per motius climatològics i/o 
altres que no siguen competència de l’organitzador d’aquesta. 
 
NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA 
 

Art. 9. L’entrega de dorsals tindran lloc a partir del divendres dia 29 de maig, de 18:30 a 21:00 
h. i el dissabte dia 30 de maig de 10:00 a 14:00 h. al Club Nautic de Gandia i en la zona 
d’eixides abans de la prova de 17:00 a 20:30 h.(en la plaça al costat de la platja Varadero) 
prèvia presentació del D.N.I, Carnet de Conduir o Passaport. 
 
Art. 10.- L’organització no es fa responsable dels danys que en el transcurs de la prova puguen 
ocasionar-se els participants o a terceres persones; no obstant això, tots els participants 
estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i accidents, d’acord amb 
el Reial Decret 1428/2003, del Reglament de Circulació. 
 
Art. 11.- Totes les reclamacions es dirigiran al director de la cursa i comitè tècnic designat a 
l’efecte, que decidiran les qüestions no incloses en el present reglament. 
 
Art. 12.- Hi haurà servei d’ambulància al circuit i hospital de campanya. 
 
Art. 13.- Tots els participants pel fet de prendre l’eixida, accepten la totalitat d’aquest 
reglament; en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització. 
 
Art. 14.- L’organització podrà previndre si fos necessari la realització de controls antidòping 
 
Art. 15.- Tot allò no contemplat en el present reglament, es regirà per les normatives i 
reglaments de la FACV i RFEA per a la present temporada 2014 - 2015 
                                                                                                  

http://www.circuitodiputacionvalencia.es/
http://www.10kgandia.com/


 


