IV PUJADA AL CASTELL DE
COCENTAINA
Reglament:
•

Article 1.

La IV Pujada al Castell de Cocentaina cursa solidaria amb l , ONG
ABAY ETIOPIA es celebrarà el diumenge dia 28 de març del 2015 a les
17:00 hores.
L, eixida i la Meta estarà ubicada a la part alta del Passeig del Comtat,
junt el parc del Paquito el Xocolatero.
Hi
1.
2.
3.

•

haurà 3 modalitats de participació:
Marxa no competitiva.
Carrera de xiquetes i xiquets.
Carrera popular.

Article 2. Recorregut:

El recorregut té un traçat de 9.500m, dels quals, 7.500m seran asfalt i
2.000m seran senda. L'eixida, està situada al parc “Paquito el Xocolatero”
i la meta serà al mateix lloc. El recorregut de la marxa és exactament
igual al de la cursa, però en sentit contrari, és a dir, enlloc de pujar al
Castell per Sant Cristòfol, és pujarà per Santa Barbara.

•

Article 3. Inscripcions i entrega de dorsals i chips:

Les inscripcions seran per corredors ,marxistes i equips per parelles.
Les inscripcions podran realitzar-se pels mitjans següents:
•
Inscripció anticipada (fins el 26/03/2015) a través d'Internet en:
http://www.conxip.com/
•
Inscripció el mateix dia de la prova (fins les 16:30h).
•
L'import de la inscripció es de 10 euros per als corredors i els
marxistes.
La inscripció per a la competició per parelles es de 20 euros la
parella.
Aquestes parelles tenen que inscriures amb un nom d, equip.
L’entrega de dorsals i chips es realitzarà el mateix dia de la prova, a
partir de les 15:30h i fins les 16:45h.
•
Caldrà presentar el DNI per tal de recollir el dorsal i el chip.
•
La pèrdua del chip suposarà un cost de 10€ per al corredor. •
Sols s’admetran fins a 300 participats, de forma que arribat a aquest
limit NO s'admetran més inscripcions, ni de forma anticipada ni el mateix
dia de la prova.

•

Article 4. Categories:

Les categories de participació són les següents:
Junior: de 16 a 22 anys
Senior: de 22 a 35 anys
Veterans A: de 35 a 50 anys
Veterans B: més de 50 anys

•

Article 5. Premis i obsequis:

S’entregaran els premis següents:
•
Trofeus als tres primers classificats de les categories següents:
absolut masculí, absolut femení,junior masculí, junior femení, senior
masculí, senior femení, veterà A masculí ,veterà A femení, veterà B
femení, veterà B masculí,
•
Obsequis per als primers corredors femení i masculí en arribar al
cim.
•
Obsequis als tres primers classificats local masculí I femení.
•
Obsequi per al equip per parelles masculí guanyador, femení
guanyador i mixte.

Article 6. Borsa del corredor:
Tots el participats inscrits seran obsequiats amb la borsa del corredor
(samarreta i altres obsequis). Degut al limitat stock de talles que el
SOCA-RUN disposa, no asegurem la talla de la sudadera solicitada pel
corredor.

Article 7. Temps màxim i repartiment de trofeus:
La meta es tancarà 1,5 hores després de l'inici de la carrera. El
repartiment dels trofeus i premis es realitzarà immediatament després.

Article 8. Vehicles autoritzats:
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova, seran els que designe
l'Organització.

Article 9. Segur:
La Prova està coberta per un Segur de Responsabilitat Civil i d'accidents
que cobrirà a tots els participants inscrits. La cobertura bàsica d'aquest
segur és la següent:
•••
6.000€ per mortaldat. 12.000€ per invalidesa. Despeses de curació
il·limitades.

Article 10. Servicis de dutxa:
L’Ajuntament de Cocentaina habilitarà un servici de dutxes que estarà
ubicat al Poliesportiu Municipal (aproximadament a 0,5km de l’eixida i de
la meta).

Article 11. Competició per parelles:
Hi haurà una competició per parelles. Aquestes parelles poden estar
formades per corredors de igual o diferent sexe.. Soles apareixeran a la
classificació per equips les parelles que els membres entren a meta en
menys d, un minut de diferència un de l, altre.

Article 12. Mini-Cursa:
A les 16:30h hi haurà una cursa popular no competitiva per als més
joves. La inscripció d’aquesta es realitzarà a través dels col·legis o bé el
mateix dia de la prova i serà totalment gratuïta. En funció del nombre i de
l'edat del participants hi haurà diverses distàncies i categories, però en
cap cas es superarà 1 km de distància (en el cas del participants més
majors, és a dir, en el cas del participants de 15 anys).

Article 13.
També es realitzarà una marxa en sentit contrari a la cursa. L, hora de
inici de la marxa es a les 16:00 hores.
El preu de la inscripció serà de 10 euros, aquesta marxa no sera
competitiva i per tant NO cronometrada.
En arribar al castell de Cocentaina membres del SOCA-RUN repartiran uns
entrepans i beguda per als marxistes.

Article 14. Atenció de l, entorn:
Tot aquell corredor i marxiste que deposite desperdicis fora dels llocs
indicats per fer-ho serà desqualificat. Ajuda,ns a cuidar el parc
natural!!!!

Article 15. Acceptació del reglament.

Qualsevol participant
inscrit en la IV Pujada al Castell de Cocentaina accepta aquest reglament.

	
  
Article 16. Modificació del reglament:
L'organització, per causes de força major o imprevistos importants, es
reserva tot el dret de variar qualsevol article d'aquest reglament.

Grup de Recreació Esportiva d'Atletisme
SOCA-RUN

