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REGLAMENT DE LA XXVIII LEGUA URBANA SOLIDARIA CIUTAT DE TORRENT
Article 1r. Informaciò ; La FDM organitza conjuntament amb GD Instalaciones y
eventos G-esport S.L la XXVIII legua urbana solidaria Ciutat de Torrent,

en la qual pot
participar qualsevol amb l´edat compresa en les categories que s´especifiquen en
aquest
reglament,
sense
distinció
de
sexe
o
raça.
Els únics corredors menors de 18 anys, que podran participar en la carrera seran els que
complisquen els anys entre l'1 de gener i 31 de desembre de l'any en curs i per a això
hauran d'aportar autorització paterna que es trobara en el formulari d'inscripció,
s'entregara a la recollida del dorsal.
Article 2n. Data, ubicació i avituallament; La prova tindrà lloc el divendres 1 de
juliol de 2022, per un circuit urbà amb una distància de 5.572’7 metres, amb l'eixida
i la meta en AV Al Vedat (plaça Corts Valencianes). L´eixida serà a les 22.00 hores.

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

-

Hi haurà lloc d'avituallament en línia d'arribada.

-

Hi haurà una samarreta commemorativa per als set-cents primers en retirar el
dorsal.

Article 3r. Inscripció; La inscripció podrà formalitzar-se en la pàgina web
cronorunner.com i el mateix dia de la prova.
Article 4t. Preu; El preu de la inscripció és gratüit, en retirar el dorsal cada participant
aportarà con a mínim 1 litre d'oli, 1 kg d'aliments no peribles o 1 litre de llet, destinat
al Punt d'Aliments de Torrent.
Article 5é. Plaços d’inscripció; El termini d'inscripció finalitzarà a la pàgina web el
dilluns 27 de juny a les 23.59 hores. Inscripcions el dia de la prova en horari de
19.00 a 21.00 hores.
Article 6é. Retirada de dorsal; Els dorsals es podran retirar el dia de la prova des
de les 19:00 fins les 21:30 hores en el lloc habilitat per l’organització en AV Al Vedat
(plaça Moralets).
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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
CATEGORIA

ANY DE NAIXIMENT

ANYS

Absolut

Nascuts de 2004 a 1983

18-39

Veterans A

Nascuts de 1982 a 1973

40-49

Veterans B

Nascuts de 1972 i anteriors

50 o +

Locals

Diversitat Funcional

PREMIS
3 + 3 (primers 3
classificats)
3 + 3 (primers 3
classificats)
3 + 3 (primers 3
classificats)

Premi al primer/a classificats locals de

3 + 3 (primers

cada categoria

classificats)

Premi als primers classificats de la

3 + 3 (primers

general

classificats)

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

*Les edats compreses en aquest reglament aniran des de l'1 de gener fins al 31 de
desembre de l'any en curs.
*Per a optar als premis en la categoria Diversitat Funcional, s'haurà d'especificar en la
inscripció a la prova i mostrar un document que acredite la diversitat a l'organització.
Article 9é. Premis; Els Trofeus seran acumulables en les diferents categories.
L'ordre dels trofeus s'estableixen com a prioritat a la classificació General: (Absolut,
Veterans A , Veterans B, Locals i Diversitat Funcional).
La entrega de premi es realitzarà després de que es facen públics els resultats
oficials.
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Article 10é. 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 11é. 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 12é. Responsabilitat; L'Organització declina totes les responsabilitats
dels danys que els corredors puguen ocasionar a terceres persones o a ells
mateixos durant la prova.
Article 13é. Servei Mèdic; La carrera disposarà de servei mèdic i ambulància en la
meta i en cua de carrera.
Article 14é. Anul·lacio de la prova; 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; El xip serà d'un sol ús i estarà adherit al dorsal.

Article 16é. Acceptació de reglament; Tots els participants, pel fet d'eixir a
córrer accepten i assumixen 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.
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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.

Article 18é. Mesures COVID: Les mesures COVID variaren en funció de les
restriccions sanitàries i normativa vigent en el moment de la prova, el contingut del
qual serà de compliment obligatori per tots els participants de la prova, a més de
voluntaris i membres de l'organització.

Article 19é. Animals: No es permet participar amb animals que no siguen gossos
guia.

Disposició final. 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.
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RECORREGUT DEL CIRCUIT XXVIII LEGUA URBANA SOLIDARIA CIUTAT DE
TORRENT

1.
2.

ARC EIXIDA AV AL VEDAT (PLAÇA CORTS VALENCIANES).
Eixida plaça Corts Valencianes direcció a la redona de Reina Sofía on

girarem a l’esquerra en el pas de vianants d'abans d'arribar
3.

Baixem per Av Al Vedat fins el ficus.

4.

Fent tota la redona del ficus continuem per Av Al Vedat fins gir esquerra en

carrer Azorín i baixem tota la Av Al Vedat .
5.

Arribem altra volta al ficus i continuem per Av Al Vedat fins l’arc de meta

en plaça Corts Valencianes.

L’organització

Torrent, 1 de juny de 2022

5

