
                                    

  

REGLAMENT VI MITJA MARATÓ DEL KAKI (L’Alcúdia)  

Article 1r.-  La Cooperativa Verge de l’Oreto de l’Alcúdia CANSO i la Caixa Rural de l’Alcúdia 

amb la col·laboració de l’ajuntament de l’Alcúdia i el Club Atletisme l’Alcúdia organitzen la 

VI Mitja Marató del Kaki, en la qual podrà participar qualsevol persona, sense distinció de 

sexe, raça o nacionalitat, amb les limitacions establides per la RFEA per carreres d´àmbit 

autonòmic.  

  

Article 2n.-  La prova tindrà lloc el diumenge 6 d’octubre de 2019 a les 9:30 hores, per un circuit 

semiurbà amb una distància de 21.097 metres, amb eixida i arribada en l’avinguda de la 

Cooperativa Verge de l’Oreto.  

Circuit homologat.  

El circuit de la prova no està adaptat per fer-lo amb cadira de rodes.  

Hi haurà punts d’avituallament cada 5 kilòmetres. L’organització es reserva el dret a fer 

qualsevol modificació del recorregut.  

  

Article 3r.- El preu de la inscripció a la Mitja Marató del Kaki serà de 10 euros, amb bossa de 

corredor o LOW COST de 6 euros sense bossa de corredor, fent-se efectius en el moment de la 

inscripció en la plataforma www.cronorunner.com 

 Les inscripcions sols es podrán fer en modalitat amb tarjeta.  

La data de tancament per a inscripcions en bossa de corredor serà l’1 d´Octubre o fins arribar 

a la cifra de 2000 corredors.  

Modalitat LOW COST fins el 3 d´Octubre.  

La data tope per a tindre garantida la talla de la samarreta será el 20 de Setembre.  

Tornem a ficar en marxa la promoció “JO ET CONVIDE”, qualsevol corredor inscrit per 

Cronorunner avans del 30 de Juliol, rebrà un codi per a convidar a un altre corredor que mai 

abans haja fet la cursa, esta inscripció gratuïta será LOW COST, i els codis tindran validesa 

fins el 30 d´Agost.  

Des del dia 12 de Juny fins el 12 de Juliol estarà en marxa una promoció DUPLA junt a 10K 

IBERCAJA en la qual per 18 euros tindran la inscripció PREMIUM a les dues curses. Aquesta 

promoció estarà sols en la plataforma d´inscripcions de SPORTMANIACS.  

Els dorsals s’arreplegaran el mateix dia de la prova a partir de les 8 hores en les instal·lacions 

de la cooperativa Verge de l´Oreto (junt a l´eixida i l’arribada)  

Una vegada la inscripció s’haja fet efectiva, NO SERÀ REEMBOSSADA, excepte en el cas que 

no es celebre la prova.  

El control de temps de la prova es realitzarà mitjançant el sistema de cronometratge amb xip i 

serà obligatori tornar-lo en acabar la prova. En cas de pèrdua o no devolució, es penalitzarà els 

implicats amb una sanció de 20€.  

http://www.cronorunner.com/
http://www.cronorunner.com/


                                    

  

Article 4t.- No s’acceptaran inscripcions el dia de la prova. No seran admesos per l’organització 

aquells corredors que no estiguen oficialment inscrits o participen sense pitral, impedint que 

puguen prendre part en la cursa en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits.   

Seran desqualificats tots els corredors que no facen el recorregut complet o els que córreguen 

en una categoria que no els corresponga.  

  

Article 5é.-  Hi haurà servei de Guardarropia en la zona de inscripcións, al igual que 

dispondrem d´una zona de Ludoteca per a poder deixar el xiquets.  

  

Article 6é.-  La classificació per categories i edats serà la següent:   

- Absoluta             de 18 a 34 anys.  

- Sèniors                              de 18 a 34 anys.  

- Veterans/Veteranes A                         de 35 a 44 anys.  

- Veterans/Veteranes B      de 45 a 54 anys.  

- Veterans Veteranes C      de 55 anys en Avant.  

  

  

A més hi haurà classificació general per ordre d’arribada masculina i femenina.  

Tindran trofeu els 3 primers classificats de cada categoria, així com el primer local en masculí 

i femení.   

Els trofeus no seran acumulatius.  

Tindran premi en metàlic de 100€ els tres equips més nombrosos en arribar a meta.  

Tindrà premi en metàlic de 150€ l’atleta masculí si baixa d’1hora 09minuts i 20 segons i 150€ a 

l’atleta femenina  si baixa    d’1 hora 23 minuts i 41 segons, tant en homes com en dones per a 

optar al premi en metàlic deuran tindre en vigor la llicencia federativa.  

Atletes locals seran considerats els empadronats a l’Alcúdia, pertanyen o no al Club Atletisme 

l’Alcúdia.  

  

Article 7é.- Les reclamacions o impugnacions són competència del jutge àrbitre al qual se li 

han de presentar verbalment fins 30 minuts després de donar-se els resultats oficials. Si són 

desetimades per aquest, es podrà presentar reclamació per escrit i acompanyada d'un dipòsit 

de 100 € al Jurat d'Apel·lació. En el cas de que la resolució fora favorable es tornaria el 

dipòsit de 100 €. Si no hi ha Jurat d'Apel·lació la decisió del jutge Arbitre és inapel·lable.  

  

Article 8é-  L’organització declina totes les responsabilitats de possibles danys que els corredors 

puguen ocasionar a terceres persones o a ells mateixos, físics o morals, durant la prova com a 



                                    

conseqüència de patiment, lesions, imprudència o negligència, així com la falsificació de dades 

del participant a la inscripció.  

La inscripció en la present prova suposa el consentiment del titular per al tractament de les 

seues dades personals, així com la comunicació i la publicació d’aquestes en mitjans de 

comunicació.  

Els titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se 

per escrit a l’entitat organitzadora.  

Article 9é.- Hi haurà servei mèdic d’ambulància en meta i en cua de carrera, fins la seua 

finalització.  

Article 10é.- Tots els participants podran utilitzar les dutxes de la Ciutat Esportiva Els Arcs.  

Article 11é.- "No està permès (en aplicació de l'Art 144 del RIA) córrer acompanyat de 

persones no participants en la mateixa, vagen a peu o amb algun tipus de vehicle, ni portar 

xiquets als braços o en cotxets, així com tampoc es permet córrer amb animals, carros, etc. 

Aquesta prohibició s'estén a tota la carrera i molt especialment  en l'arribada a meta, sent la 

seua inobservança motiu de possible desqualificació per part del jutge àrbitre ".  

Article 12é.- Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, declaren haver llegit i acceptat aquest 

reglament.  

Article 13é.- Tot el que no preveu la present normativa es regirà per les Normes de 

Competició de la FACV, RFEA per a la present temporada, així com tot el reglamentat per 

instàncies superiors  

Article 14é.- Serà desqualificat, tot participant que:  

1. No realitze el recorregut complet.  

2. No porten visible el dorsal, el manipule i /o el cedisca a altres.  

3. Altere les dades facilitades a l'Organització o al jutge àrbitre, amb respecte als que figuren 

en el seu D.N.I. o fitxa federativa.  

4. No facilite a l'Organització la documentació que se li requereixca.  

5. Incomplisca qualsevol altra norma prevista en les normes de la F.A.C.V  i R.F.E.A.  

  

  

  

ATLETISME L’ALCÚDIA  

L’Alcúdia, Juny de 2019  


