CLUB D’ATLETISME LA VALLDIGNA

2021

III CURSA PER LA IGUALTAT

REGLAMENT DE LA CURSA:
Organitza:
L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i el CA La Valldigna organitzen la III CURSA PER LA
IGUALTAT A TAVERNES.
Data i hora:
El dia de la prova serà el diumenge 28 de novembre de 2021, a les 10:00 h.
Distància:
El recorregut serà de 8.000 metres per a totes les categories.
Circuit:
L’eixida i arribada serà al poliesportiu de Tavernes de la Valldigna. La cursa començarà a les
10:00 hores i la durada màxima serà d’una hora. No obstant això, l’organització durà un vehicle
autoritzat de tancament de cursa per a arreplegar els participants que no entren en el temps
màxim establert. Tots els corredors tindran avituallament en el Km 4 i, en finalitzar la prova, en
meta. Tots els punts quilomètrics estaran senyalats.
Categories i premis:
S’estableixen les següents categories tant en homes com en dones:
Júnior de 16 a 24 anys (anys complits).
Sènior de 25 a 34 anys (anys complits).
Veterans A de 35 a 44 anys (anys complits).
Veterans B de 45 a 54 anys (anys complits).
Veterans C a partir de 55 anys (anys complits).
Trofeus als tres primers classificats de cada categoria tant en homes com en dones.
Trofeu tres primers corredors i corredores locals independentment de la categoria. Tindran la
consideració de locals tots els participants que estiguen censats a Tavernes de la Valldigna o
pertanyen al C.A. LA VALLDIGNA, sempre que a l’hora de fer la inscripció seleccionen l’opció de
corredor local (si no es marca aquesta opció no es podrà optar al premi local).
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Els trofeus de la general, categoria i locals no s'acumulen.
Inscripcions:
El període d’inscripció acaba el 27 de novembre de 2021 a les 23:59 h.
La cursa queda limitada a 400 participants.
El preu de la inscripció és de 8 €.
El dia de la cursa també s’acceptaran inscripcions fins a les 09:30 h.
Les inscripcions es faran a través de les webs www.mychip.es o des de www.calavalldigna.com.
L’entrega de dorsals es farà el mateix dia de la prova des de les 08:45 hores fins a les 09:45 en
meta, després de presentar el DNI.
Assistència sanitària i seguretat:
L’assistència sanitària anirà a càrrec dels servicis mèdics contractats, i es situarà en la mateixa
arribada i en l’ambulatori municipal.
La seguretat del circuit estarà coberta per la Policia Local, Protecció Civil, Guàrdia Civil i
voluntaris.
Reclamacions:
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al jutge àrbitre 30 minuts després de
comunicar-se oficialment els resultats. Quedarà desqualificat qualsevol atleta que no
complisca el recorregut establert. La inscripció a la prova implica la total acceptació d’aquest
reglament.
Responsabilitat:
L’organització disposa d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per als atletes
participants. Es declina tota responsabilitat derivada d’un problema físic anterior, imprudència,
negligència, desobediència de les lleis i de l’articulat del present reglament.
Tampoc cobrirà les possibles incidències ocorregudes en els desplaçaments.
No es permet córrer acompanyat de persones no participants en la mateixa cursa (atletes
sense dorsal), vagen a peu o en algun tipus de vehicle, ni es podrà portar xiquets en braços o
en cotxets, ni tampoc es permet córrer amb animals, carros, etc.
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Covid-19:
Ús obligatori de la mascareta en la zona d'eixida i al voltant de la mateixa, fins que es passe per
baix de l'arc d'eixida, en l'arribada i en la zona de meta.
L'organització donarà mascareta en l'arribada per a qui l'haja perduda.
Tots els atletes es comprometen expressament a seguir les instruccions i restriccions que se li
imposen d'acord amb la direcció sanitària de l'esdeveniment.
Amb la inscripció s'accepten aquests punts de la declaració responsable de coneixement de
COVID-19 amb les dades destinades a garantir la traçabilitat del participant:
-Em compromet a informar l'Organització i a no acudir en el cas d'estar en contacte amb
persones infectades per COVID-19 o que, a la meua saber, hagen tingut símptomes dels
descrits en el punt següent, en els últims 14 dies abans de la meua presència en
l'Esdeveniment.
-Informar l'Organització i no acudir si durant els 14 dies previs a l'Esdeveniment comptara amb
símptomes comuns al COVID-19 com ara tos, dificultat per a respirar, dolor en el pit, febre,
alteracions del sabor o de l'olfacte, dolors musculars, dolors articulars, o altres símptomes
comuns del COVID-19.
-No ser persona pertanyent als col·lectius de risc comunament coneguts respecte del COVID19.
-Que estic sent adequadament informat de les mesures que he de prendre i tindre en compte
tal com marquen els avisos i mesures de cada comunitat per a reduir els riscos de contagi per
COVID-19, i que soc conscient i reconec que els responsables de l'organització de
l'Esdeveniment i de les instal·lacions on el mateix se celebra no poden garantir la plena
seguretat durant la meua permanència en l'Esdeveniment, en el context actual de la pandèmia
del COVID-19.
-Que he sigut informat i advertit sobre els riscos que podria patir si contrac la malaltia COVID19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no sols per a la meua
salut, sinó també per a la dels altres.
I d'acord amb les manifestacions anteriors
-Em compromet a seguir les directrius, normes de seguretat i higiene i recomanacions que es
continguen en el protocol, així com les instruccions que siguen donades des de l'organització
de l'Esdeveniment i de les autoritats sanitàries, que conec degudament, així com les
recomanacions indicades en la instal·lació i aquelles aconsellades pel meu metge.
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Accepte que l'Organització adopte les mesures que s'indiquen en el seu
protocol en llaures a establir un raonable escenari de seguretat en l'Esdeveniment. En tal
sentit, es fa constar que l'Organització, en el curs de l'Esdeveniment, podrà adoptar les
mesures o decisions que siguen precises en relació amb l'establiment o aplicació de les
mesures que es continguen en el seu Protocol o qualssevol altres que tingueren per finalitat
dotar a l'Esdeveniment d'un entorn segur en termes d'evitar contagis per *COVID.
-Entenc el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i soc conscient de les mesures que he
d'adoptar per a reduir la probabilitat de contagi: distància física, màscara respiratòria, llavat de
mans freqüent.
- En cas de començar a presentar símptomes una vegada en les instal·lacions, em compromet a
comunicar-ho al personal de l'Organització perquè puga establir el protocol corresponent.
-Declare, fent ús dels drets garantits per la llei, la meua intenció de participar en
l'Esdeveniment i usar les instal·lacions habilitades per a la celebració d'aquest, assumint
personalment i individualment totes les conseqüències i responsabilitats.
En cas que algunes de les afirmacions anteriors no es puguen realitzar o existisca sospita de
poder haver sigut contagiat o d'haver estat amb una persona contagiada de COVID-19 dins de
l'entorn familiar pròxim, per algun contacte estret, o de qualsevol altra forma, haurà de
notificar-lo al personal de l'organització de l'Esdeveniment, de manera immediata perquè
l'Organització el notifique degudament a les autoritats sanitàries. En aquest cas,
lamentablement quedarà prohibida la participació en l'Esdeveniment així com en tots els
espais habilitats per al seu desenvolupament.
Qui no seguisca aquestes normes no serà autoritzat a participar en la carrera.
Drets d’imatge:
En completar la inscripció en la III CURSA PER LA IGUALTAT, es formalitza l’acceptació d’aquest
reglament i es dóna el consentiment al Club d’Atletisme La Valldigna i a l’Ajuntament de
Tavernes de la Valldigna perquè puguen utilitzar la seua imatge en la promoció i difusió de la
prova, de totes les maneres possibles (ràdio, premsa, vídeo, DVD, Internet, cartells, mitjans de
comunicació, xarxes socials, etc.) i cedeix tots els drets relatius a l’explotació comercial i
publicitària que el Club d’Atletisme La Valldigna i l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
consideren oportuna executar, sense el dret per part seua a rebre cap compensació
econòmica.
El CA La Valldigna podrà fer qualsevol canvi en el reglament durant el període d'inscripció de la
prova si les circumstàncies ho requereixen.
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