
VOLTA A PEU A LA LLOSA DE RANES i SEGONACAMINATA
XVPUJADA A SANTA ANA

L’Ajuntament la Llosa de Ranes , organitza la Volta a peu a la Llosa de Ranes XV Pujada a Santa Ana, amb dos modalitats: 2ª
marxa senderista, en un recorregut de 8400 metres, de carácter NO COMPETITIVA i la cursa absoluta en un recorregut de
9000 metres i amb carácter COMPETITIVA.

REGLAMENT
1.- La  carrera i la marxa tindràn lloc el disapte 21 d’octubre a p a r t i r d e les 1 7 :00 Hores, eixida i meta al carrer
Salvador Delgado
2.- INSCRIPCIONS: es farán a la pagina Web del Circuit de Carreres la Costera i la Canal, per poder participar en la carrera
caldrà abonar 4 €. al fer la inscripcio. El que vuiga fer el pagament en llinea de meta tant de la carrera com de la marxa, la quota
será de 5€.

3.- Els que s'inscriguen el mateix dia de la prova podran participar abonant també la quota de 5€, tindran dret a entrar en classificació, í
podran accedir als obsequis concedits per l'organització local, segons el límit establit.
4.- L'organització no permetrà participar a cap atleta que no estiga cobert per un assegurança d'accident. En el cas que algun atleta o caminant
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-hi.
6.- Serà obligatori presentar la documentació en el cas de que la organització ho demanarà.
7.- Es podran arreplegar els dorsals fins mitja hora abans del començament de la prova.
8.- CATEGORIES:

A PARTIR DE LES 17:00 A PARTIR DE LES 18:15 HORES

CATEGORIA NAIXCUT DISTANCIA CATEGORIA NAIXCUTS DISTANCIA

Chupetins 2010 – 2017 200 metres Senior Masculí 2001 Anys fins 34 9.000 metres

Benjamí Masculí/Femení 2008 – 2009 500 metres Senior Femení 2001 Anys fins 34 9.000 metres

Aleví Masculí/Femení 2006 - 2007 1.000 metres Veterans A Masculí De 35 A 44 Anys 9.000 metres

Infantil Masculí/Femení 2004 - 2005 2.000 metres Veteranes A Femení De 35 A 44 Anys 9.000 metres

Cadet Masculí/Femení 2002 - 2003 3.000 metres Veterans B Masculí A partir de 45 Anys 9.000 metres

Veteranes B Femení A partir de 45 Anys 9.000 metres

Aproximadament a les 17:45 es donara la eixida als participants de la caminata NO competitiva

9.-TROFEUS
Trofeus als tres primers de cada categoria i als tres primers locals de la general.
Regal commemoratiu de la carrera per als que acaben la proba, fruits y refrescs per a tots els participants.

10.- RESPONSABILITAT
Cada participant en el moment de la seua inscripció manifesta trobar-se en una forma física i psíquica adequada per a afrontar el repte
d'esta prova i assumix el risc derivat d'esta pràctica esportiva.
l'Organització no es fa responsable dels danys, perjuís o lesions que els participants en esta prova puguen patir o causar a tercers.
L'Organització, té subscrit un assegurança d'accidents per als participants degudament inscrits que cobriran les incidències inherents a la prova.
Queden exclosos els casos derivats d'un patiment latent, inobservança de les lleis, imprudència i els produïts per desplaçament a o des del lloc en què
es desenrotlla la prova.

11.- ACCEPTACIÓ, PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I PROTECCIÓ DE DADES

Els participants, pel fet d'inscriure's lliure i voluntàriament, declaren conéixer i acceptar plenament el present Reglament en cas de dubte o de sorgir
alguna situació no reflectida en el mateix, prevaldrà el que dispose a este efecte l'Organització.
Pel només fet d'inscriure's, el participant declara el següent: “Em trobe en estat de salut òptim per a participar en la Carrera. A més, eximisc
de tota responsabilitat a l'Organització, patrocinadors o altres institucions participants davant de qualsevol accident o lesió que poguera patir
abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des de ja a qualsevol acció legal en contra de qualsevol de les dites entitats.
Durant el desenrotllament de la prova contribuiré en la mesura que es puga amb l'Organització, per a evitar accidents personals. Autoritze a més
que l'Organització faça ús publicitari de fotos, vídeos i nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o Internet, sense
esperar pagament, compensació o cap retribució per este concepte.”

12.- RECLAMACIONS
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al jutge Àrbitre, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els
resultats. Si són desestimades per este es podrà presentar reclamació per escrit i acompanyada d'un depòsit de 100 € al Jurat d'Apel·lació. En el cas
que la resolució fóra favorable es tornaria el depòsit de 100 €. Si no hi ha Jurat d'Apel·lació la decisió del jutge Àrbitre és 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
- Una vegada l’ inscripció es faja efectiva, no serà reemborsable. El mal oratge no serà obstacle per la realització de la prova, si bé l’organització es reserva

la possibilitat de suspendre-la o modificar-la sempre que es considere que pot haver perill per als participants. Una vegada suspesa la prova, no es
reintegraran els diners de la inscripció perquè la despesa que comporta l’organització de la cursa ja està feta

- Les dutxes per als participants en la prova estaran ubicades en el Poliesportiu Municipal.
- Avituallament a la mitat i al acabar prova.


