XIX MITJA MARATÓ SAMARUC 2019
REGLAMENT
1.- L'Ajuntament d'Algemesí i la seua Regidoria d'Esports, amb la col.laboració del Club
Tortuga organitzen la XIX MITJA MARATÓ DEL SAMARUC-ALGEMESI , prova a la qual
podrà participar tota persona major de 18 anys.
2.- La prova tindrà lloc el diumenge, 17 de Novembre a les 10 hores. L'eixida i arribada serà a
la Pista d´Atletisme del Poliesportiu Municipal Joan Girbés d'Algemesí. Els atletes disposaran
de servei de dutxes i de guarda-roba al mateix poliesportiu. S'habilitarà el solar de l'Antic
Escorxador, situat al costat del Poliesportiu, com a zona de pàrquing (Foto localització al final
del reglament).
3.- El recorregut de la prova tindrà una distància de 21.097m.
4.- El cronometratge de la prova es realitzarà amb el sistema “Mychip”. En el supost que
qualsevol atleta perda el xip, pagarà 12 € a l'organització.
Es facilitarà un diploma acreditatiu a tots els atletes formalment inscrits que finalitzen la prova,
que es podrà descarregar en la web www.mychip.es.
5.- Inscripcions.
Preu de la inscripció:
6 € del 09/09/2019 al 15/11/2019
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària o tarjeta de crèdit.
Es fixa el límit d'inscripció en 1.000 participants.
El període d'inscripcions començarà el dilluns 09 de Setembre i finalitzarà el divendres 15
de Novembre a les 8:00h o quan s'arribe a la cifra límit de 1.000 participants.
Per a efectuar les inscripcions, única i exclusivament a través de la web: www.mychip.es
Els atletes locals podran inscriure's també a les botigues d'esports:
−
−

BASE DESMARQUE. Carrer Lepanto 5
CORREXUTA. Carrer Albalat 57

No s´admetran inscripcions el dia de la prova.
Els dorsals i els xips es retiraran el mateix dia de la prova, fins mitja hora abans de l'eixida, i
inexcusablement, amb presentació del D.N.I.
Només podran participar en la prova aquells corredors que hagen retirat el seu dorsal i no
estarà permés participar amb el dorsal assignat a un altre corredor.
6.- Categories i premis:
CATEGORIES
HOMES
Sènior:
de 18 a 34 anys
Veterans A: de 35 a 44 anys
Veterans B: de 45 a 54 anys
Veterans C: de 55 anys en avant

DONES
Sènior:
Veteranes A:
Veteranes B:
Veteranes C:

de 18 a 34 anys
de 35 a 44 anys
de 45 a 54 anys
de 55 anys en avant

TROFEUS
•
•

Obsequi especial per al primer classificat home i dona de la general.
Trofeu per als tres primers de cadascuna de les categories, tant d'homens com de dones.

•

Obsequi d'un pernil al CLUB que tinga major número de components que acaben la cursa,
donar per AUTO-CAÑADAS SEAT. El Club Tortuga Algemesí no entrará en la classificació
de club més nombrós.

•

El lliurament dels trofeus començarà a les 12:15 hores.

7.- Els atletes, degudament inscrits, que finalitzen la prova rebran una bossa del corredor,
composta almenys per samarreta tècnica, més altres obsequis que obtinga l'organització.
8.- El recorregut serà mixte, format per una part urbana al començament, a continuació una
part pel terme i de nou una última part urbana.
Es situaran quatre punts d´avituallament als quilòmetres 5, 10, 15..
Els serveis mèdics i ambulància estaran situats a la línia de meta, dins del Poliesportiu
Municipal.
El temps màxim per a realitzar la prova es fixa en 2 hores i 30 minuts. Al quilómetre 16,2
(encreuament Cami de la Tancadeta amb el Carrer de Joan Fuster, on es troba la Piscina
Coberta) hi haurà un CONTROL DE TEMPS DE TALL de 1 hora i 55 minuts (ritme 7:06
m/km). Aquells corredors que el sobrepassen hauran de tornar el xip al voluntari encarregat del
control i seran desviats cap a meta on podran recollir la bossa del coredor però no tindran dret
a eixir a les classificacions.
9.- En el cas de reclamació, aquesta cal que es trasmeta per escrit previ dipòsit de 60 €, i no
més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats.
10.- L'organització declina tota responsabilitat sobre els danys que la participació en aquesta
prova puga causar, causar-se a si mateix o derivar d'ella, a qualsevol participant. No obstant
això, els corredors degudament inscrits que participen en la prova estaran coberts per una
assegurança d’accidents subscrita a l’efecte.
11.- Tots els atletes participants, pel fet de pendre l'eixida, accepten el present reglament. En
cas de dubte prevaldrà el criteri de l'organització.
Com la Mitja Marató discorre per la Reserva Natural del “Samaruc”, es prega la col.laboració
dels corredors per depositar les botelles de l´avituallament utilitzades en els recipients
habilitats.

NO PARTICIPEU SENSE DORSAL
Inscriure's en una carrera urbana no et dona únicament dret a córrer pels carrers de Ia ciutat.
Darrere de cada inscripció hi ha tot un seguit de serveis i atencions que només els corredors i
corredores que porten un dorsal tenen dret a utilitzar: avituallament, assistência sanitària,
serveis, assegurança d'accidents i responsabilitat civil.
Si participa sense inscripció, o amb un dorsal fals o amb el d'una altra persona, aquesta cadena
d'atencions, per ia qual moltes persones han pagat, es trenca, i tothom surt perjudicat, sense
oblidar-nos de les possibles conseqüències legals en cas d'accident o incident durant Ia prova.
Per tots aquests motius, val Ia pena inscriure's i córrer amb un dorsal.

HISTORIAL DE LA MITJA MARATÓ DEL
SAMARUC-ALGEMESI
HOMES
ANY ATLETA
2001 Javier Bou Soler
2002 Jesus Reina Morenilla
2003 Marc Otero Fernandez
2004 Jorge March Soriano
2005 Albert Capellino Moll
2006 Luis Felix Martinez Gomez
2007 Luis Felix Martinez Gomez
2008 Abderahman Chmaiti
2009 Andrés Micó Martínez
2010 Abderahman Chmaiti
2011 Nuray Yassin Ahmed
2012 Mario Baldoví Ferrer
2013 Luis Felix Martinez Gomez
2014 Andrés Micó Martínez
2015 Luis Felix Martinez Gomez
2016 Luis Felix Martinez Gomez
2017 Luis Felix Martinez Gomez
2018 Andrés Micó Martinez

TEMPS
1:10:45
1:10:26
1:11:24
1:10:26
1:12:11
1:10:35
1:10:57
1:07:59
1:08:34
1:11:55
1:12:48
1:14:00
1:10:36
1:11:57
1:13:14
1:12:42
1:13:01
1:10:03

DONES
ANY ATLETA
2001 Noelia Lluch Ferris
2002 Beatriz Pellicer Amat
2003 Carmen Sala Ferrer
2004 Carmen Sala Ferrer
2005 Carmen Sala Ferrer
2006 Carmen Sala Ferrer
2007 Carmen Sala Ferrer
2008 Carmen Sala Ferrer
2009 Marta Cambra Porcel
2010 Marta Cambra Porcel
2011 Patricia Montalvo Itas
2012 Carmen Sala Ferrer
2013 Ana Monzó Blasco
2014 Carmen Sala Ferrer
2015 Carmen Sala Ferrer
2016 Carmen Sala Ferrer
2017 Melisa Galí Francisco
2018 Sandra Plá Sanchis

TEMPS
1:33:47
1:30:38
1:24:07
1:24:58
1:24:02
1:24:28
1:26:23
1:30:22
1:30:25
1:29:13
1:27:56
1:27:41
1:30:21
1:26:28
1:29:49
1:31:58
1:29:12
1:32:59

COL.LABORADORS:

AUTO-CAÑADAS
(SEAT)
ZONA DE PÀRQUING HABILITADA A L'ANTIC ESCORXADOR

