
                            

 

REGLAMENT de la VI Carrera 10 km  Ciutat de Torrent 
 
Aquesta cursa està inclosa en el XXII Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València.  
 
Article 1r. Participants; La FDM organitza la VI Carrera 10K CIUTAT DE TORRENT, en la 

qual pot participar qualsevol persona major de 16 anys, sense distinció de sexe o raça.  

Els esportistes menors de 18 anys hauran de presentar l'autorització paterna corresponent 

que trobaran al formulari d'inscripció. 

 
Article 2n. Data, ubicació i avituallament; La prova tindrà lloc el diumenge 5 de maig de 

2019, per un circuit urbà amb una distància de 10.000 metres, amb l'eixida i la meta en Parc 

Central - Ciutat de l'Esport. L´eixida serà a les 10 hores. 

 
- Hi haurà un lloc d'avituallament al kilòmetre 5. 
- Hi haurà una bossa obsequi per a tots el corredors inscrits a la prova i samarreta per 

als mil primers participants en terminar la prova.  

L'organització es reserva el dret a fer qualsevol modificació del recorregut. 

 
Article 3r. Inscripció; La inscripció podrà formalitzar-se a través de la pàgina web: 

www.circuitodiputacionvalencia.es. 

 
Article 4t. Preu; El preu de la inscripció és: 

- 8,00 euros des de el 18 febrer fins el 15 de març.  

- 9,00 euros des de el 16 de març fins el 15 d'abril. 

- 10,00 euros des de el 16 d'abril fins el dimecres 1 de maig. 

 
Article 5é. Plaços d´inscripció; El termini d'inscripció finalitzarà a la pàgina web el dimecres 1 
de maig a les 23.59 hores. No s'admeten inscripcions el dia de la prova.  

 
Article 6é. Retirada de dorsal; Els dorsals es podran retirar el dia de la prova des de les 8:00 
fins les 9:30 hores en el lloc habilitat per l’organització en la instal·lació Parc Central - Ciutat de 
l'Esport. Per a la retirada del dorsal será obligatori presentar el DNI – NIE del participant. 
Els menors de 18 anys que desitgen  participar a la prova hauran de presentar de manera 
obligatòria, l´autorització paterna el dia de la recollida del dorsal. En cas contrari, no els estarà 
permès prendre la sortida. 

 

Article 7é. Reclamacions; Les reclamacions o impugnacions són competència de 

l'organització, a qui se li han de presentar verbalment, fins a 15 minuts després de donar-se 

els resultats oficials. La decisió de l´organització és inapel·lable. 

 
Article 8é. Categories; En la classificació per categories les edats i els trofeus són el següents: 

 

CATEGORIA MASCULINA I FEMENINA 
Cadet Nascuts de 2002 a 2003 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Júnior Nascuts de 2000 a 2001 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Promesa Nascuts de 1997 a 1999 3 + 3 (primers 3 classificats) 
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Sènior Nascuts de 1980 a 1996 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Veterans A Nascuts de 1970 a 1979 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Veterans B Nascuts de 1960 a 1969 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Veterans C Nascuts de 1959 o anteriors 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Locals Qualsevol categoria 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Diversitat Funcional Qualsevol categoria 3 + 3 (primers 3 classificats) 

Regal especial al club amb més participants inscrits a la prova. 

 
La entrega de premi es realitzarà 20 minuts després de que es facen públics els resultats 
oficials. 

 
Article 9é. Desqualificacions; Són motius de desqualificació en la carrera: 

o No mantenir una actitud cívica i esportiva en la prova. 

o No portar el dorsal visible en el pit durant tota la carrera. 

o Participar-hi amb un dorsal o xip assignat a un altre corredor. 

o Participar-hi amb un dorsal no autoritzat per l'organització. 

o Fer la inscripció amb les dades alterades. 

o No fer la totalitat del circuit delimitat. 

o Abandonar el circuit delimitat per a la prova. 

 
Article 10é. Segur; Tots els participants degudament inscrits estan  coberts  per  una  

assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents. Esta assegurança no és 

vàlida en els casos de malaltia, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de 

l'articulat del reglament, i tampoc no cobrix els desplaçaments al lloc en què es desenvolupe 

la cursa ni els desplaçaments des d'este lloc. 

 
Article 11é. Responsabilitats; L'Organització declina totes les responsabilitats dels 

danys que els corredors puguen ocasionar a terceres persones o a ells mateixos durant 

la prova. 

 
Article 12é. Servei Mèdic; La carrera disposarà de servei mèdic i ambulància en la meta i en 

cua de carrera. 

 
Article 13é. Aparcament y vestidors: Tots els participants poden utilitzar de forma gratuïta 

l'aparcament i els vestidors de la Ciutat de l'Esport-Parc Central. 

 

Article 14é. Anul·lacio de la prova; No es tornarà l´import de la inscripció en cas de no 

realitzar-se la prova per motius climatològics i per altres que no siguen competència de 

l´organització. Si l´organització ho estima oportú, es buscarà una data alternativa per a la 

realització de la prova.  

 

Article 15é. Xip; És obligatori tornar el xip de cronometratge després de finalitzar la carrera. 

L'atleta és responsable del seu xip, en cas de pèrdua haurà de pagar un import de 5 euros. 

 

 

 

 

 



                            

 

Article 16é. Acceptació del reglament; Tots els participants, pel fet d'eixir a córrer 

accepten i assumeixen este reglament. Tot el que no preveu este reglament es regix pels 

Reglaments de Competició de la FACV i les Normes Generals de la RFEA per a la present 

temporada. 

 

Article 17é. Autoritzacions; Mitjançant la inscripció a la cursa, el participant presta el seu 

consentiment per al tractament de les seues dades personals facilitades, que seran 

incorporades a un fitxer titularitat de FDM Torrent i autoritza a que puga ser fotografiat i/o 

gravat en vídeo o un altre mitjà audiovisual per a l'ús informatiu i promoció de l'esdeveniment. 

 
L´Organització  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torrent, 15 de febrer de 2019 


