II CURSA POPULAR DE BELLREGUARD 2015
Reglament
Art. 1.- Fila Kadisinies, amb la col-laboració del ajuntament de Bellreguard
organitzen la II CURSA POPULAR DE BELLREGUARD 2015 . La prova tindrà
lloc al municipi de Bellreguard, el dia 22 de Febrer de 2015 i estarà limitada a uns 600
atletes, aproximadament.
Art. 2.- L’horari de la carrera serà a les 10:00 hores
Art. 3.- Els atletes hauran de fer l’entrada a meta amb el xip en el turmell i el dorsal
ben visible en el pit durant el transcurs de la prova.
El dorsal es facilitarà a les Escoles Velles ( Carrer Monduver) de Bellreguard,
Junt al Centre de Salud.
Serà desqualificat qui no porte el dorsal a l´arribada, qui no finalitze la prova o
qui no atenga les indicacions de l´organització.
Art. 4.- El circuit té un recorregut semiurbà. La línia d’eixida i arribada serà
davant del Institut I.E.S Joan Fuster. El circuit té uns 7,2 kilòmetres. Hi haurà
un punt d’aigua sobre el km. 3,7 i servei de vestidors i dutxes a La Piscina
Municipal.
Art. 5.- Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de cada categoria, tant
en homes com en dones. Les categories de la prova seran: Senior (de 19
a 35 anys), Veterans A (de 36 a 45 anys) i Veterans B (de 46 anys endavant).
Hi haurà trofeus per als tres primers corredors locals tant home com dona.
Es repartirà una borsa de corredor per a tots els participants.
Art. 6.- Inscripcions.
Les inscripcions anticipades tindran un preu de 5 euros i es realitzaran a la
pàgina web www.conxip.com.
Les inscripcions el mateix dia de la prova serà de 8 euros i el corredor tindrà
dret a la borsa però no a trofeu.
La inscripció es podrà realitzar amb targeta de crèdit i per transferència
bancària a la pàgina web www.conxip.com.
El termini d’inscripció serà fins el dia 20 de Febrer, a les 12.00 del migdia.
Art. 7.- Sols podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per
L´organització. No està permés seguir la prova amb bicicleta o qualsevol altre
vehicle similar.
Art. 8.- L´organització es reseva el dret d’efectuar qualsevol canvi del
Reglament o del programa fins el mateix dia de la prova. El fet d’inscriures i de
prendre l’eixida amb la mateixa, implica l’acceptació d’aquest reglament. En cas
de dubte, es tindrà en compte el criteri de l’organització.
Art. 9.- L´entrega de dorsals anticipada será en la tenda d’esports KM42, en Avinguda
Republica Argentina nº 41 en Gandia, Divendres de 17:00 a 20:30, Dissabte de 10:30
a 13:30 i de 17:30 a 20:00. El Diumenge, la recollida será en Bellreguard en front de la
Piscina, Junt a la Eixida / Meta de la Cursa, de 8:00 a 9:15.
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