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Article  c

El  Servei  Municipal  d'Esports  de  Borriana  amb  el  patrocini  del  Magnífc  Ajuntament  de
Borriana i  el  assessorament tècnic de Evasion Running Castelló i  Run day organitza el c0K
CIUTAT DE BORRIANA, que tindrr lloc el Diumenge 08 d'abril, a les c0.00 hores.

El circuit consta d'una distrncia total de c0.000 metres, dels quals aproximadament el 25 %
són de superfcie de terra i el 75 % de superfcie d'asfalt, a nivell del mar.

L'eixida estarr situada en el carrer major, serr als c0.00 hores. L'arribada, situada en la plaça
Major, davant de l'Ajuntament, es tancarr a les cc.30 hores.

c0K CIUTAT DE BORRIANA– 2ª Prova puntuable per al X Circuit Diputació Castelló.

Article  2. Terminis d'inscripció i preus

El termini d'inscripció i el preu del dorsal para l'és el següent:

PERIODE c0K

Del 26 de febrer al 04 de Març 8 €

Del 5 al 3c de Març c0 €

De l’c al 5 d’Abril c2 €

Inscripcions fora de termini en cas d'haver-hi plaça serà de 15 no assegurant la talla de
samarreta ni el dorsal personalitzat.

La inscripció es podrr realitzar en:

· www.evasionrunningcastellon.com 

· EVASION RUNNING CASTELLON, c/ Pintor Sorolla, c3 – Tel. 964 830 0c0

El dorsal de la prova s'arreplegarr a partir dissabte 07 d'abril, a la vesprada de c7:00 a c9:00
hores en “LA FIRA DEL CORREDOR” que tindrr lloc en la Piscina Municipal de Borriana. No es
lliuraran dorsals passades les c9:00 h.

IMPORTANT: El preu de la inscripció no es retorna en cap cas, qualsevol que siga la causa de
no partcipació en la carrera o la suspensió de la aateixa per forces aaoorsꗉ
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El preu de la inscripció inclou: 

·         Accés a tots els avituallaaents establits per l'organitzacióꗉ 

·         Assistència sanitària durant el transcurs de la prova i a l'arribada a la aetaꗉ 

·         Dutxes i aassatges en les zones habilitadesꗉ 

·         Borsa del corredorꗉ 

·         Optar als trofeus i als preais oferits per l'organitzacióꗉ 

·         Assegurança d'accidents contractada per l'organitzacióꗉ 

·         Servei aassatge en aetaꗉ

·         Servei de guarda-roba en aetaꗉ

Article 3. Categories

CATEGORIA EDAT EIXIDA

PROMESA Nascuts en c996, c997 y c998 c0:00 h

SENIOR Nascuts de c995 fns Veterr “A” c0:00 h

VETERÀ “A” De 35 a 39 anys c0:00 h

VETERÀ “B” De 40 a 49 anys c0:00 h

VETERÀ “C” De 50 a 59 anys c0:00 h

VETERÀ “D” Més de 60 anys c0:00 h

ABSOLUTA Tots els participants c0:00 h

LOCALS Empadronats en Borriana c0:00 h
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Tots  aquells  atletes  que  no  tinguen  l'edat  mínima  inclosa  en  les  categories  citades
anteriorment quedaran inclosos en la categoria absoluta no puntuant en cap d'elles; nascuts
en el c999 i anteriors.

Article 4. Premis

Tots els inscrits rebran una SAMARRETA TÈCNICA, a més d'una borsa del corredor integrada
per tots els obsequis que l'organització puga recaptar de les entitats col·laboradores. 

 Els tres primers atletes masculins i femenins classifcats en les categories anteriors rebran un
trofeu acreditatiu de la seua classifcació.

 L'ACTE DE LLIURAMENT DE TROFEUS es realitzarr a partir de les cc:30 h. No es lliurarr cap
trofeu ni obsequi amb anterioritat al mateix. Igualment, aquells corredors que no arrepleguen
el  seu  trofeu,  premi  durant  aquesta  cerimònia,  perdran  qualsevol  dret  a  reclamar-ho
posteriorment. 

La carrera serr cronometrada per RUNDAY  (xip adherit al dorsal d'un sol ús).

S'habilitaran els següents calaixos d'eixida:

 • CALAIX A: Corredors SUB 33 minuts

• CALAIX B: Corredors SUB 35 minuts

• CALAIX C: Corredors SUB 38 minuts

• CALAIX D: Corredors SUB 40 minuts

• CALAIX I: Corredors SUB 45 minuts

 Es prega la major serietat a l'hora de triar el calaix d'eixida. L'organització podrr sol·licitar
l'acreditació de la marca a corredor que crea convenient.

 El temps límit per a acabar la prova serr de chores 30 minuts.

La cerimònia de lliurament de premis de tots dos esdeveniments serr a partir de les cc:30
hores.

Article 5

S'habilitarr  un  lloc  d’avituallament  líquid  en  el  punt  kilomètric  5  de  la  prova,  a  més  de
l'habilitat en la línia de meta per a tots.
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Article 6

Durant el desenvolupaaent de la prova els únics vehicles que podran seguir la aateixa seran
els propis de l'organitzacióꗉ

 Article 7

Seran desqualifcats aquells partcipants que no atenguen les indicacions de l'organització,
els que no porten el dorsal  perfectaaent visible en l'arribada i  els que no cobrisquen el
recorregut de la prova íntegraaentꗉ El control d'arribada dels partcipants es tancarà a les
11:30 horesꗉ

Article 8

L'organització  declina  tota responsabilitat  sobre els  danys  que la  partcipació en aquesta
prova puga causar, causar-se a si aateix, o derivar d'ella, a qualsevol partcipantꗉ No obstant
açò, tots els atletes partcipants quedaran sota la cobertura d'un segur de responsabilitat civil
i d'accidents que el Magnífc Aountaaent de Borriana té i que cobrirà els accidents que es
puguen produir durant la prova

 Article 9

Tots els partcipants, pel fet de prendre l'eixida, assuaeixen l'acceptació del contngut del
present Reglaaentꗉ L'organització declina qualsevol responsabilitat relatva als corredors que
partcipen en la prova sense dorsal o sense haver foraalitzat degudaaent la seua inscripcióꗉ
Recoaanea que els partcipants disposen de llicència federatva o que tnguen contractat un
segur que cobrisca qualsevol possible accident durant la provaꗉ

El partcipant exonera a la organització de tota responsabilitat en cas d de accident o lesióꗉ

Article c0

Tota  reclaaació  haurà  de  foraular-se  davant  el  Jutge  Àrbitre  de  la  prova  per  part  de
l'interessat o persona que li represente en el teraini aàxia de 30 ainuts aab posterioritat a
la lectura, per aegafonia, dels resultats ofcials de la provaꗉ La decisió del Jutge Àrbitre serà
inapel·lableꗉ

Article cc

Els serveis sanitaris i serveis d'aabulància se situaran en la zona de aeta, Plaça Maoor durant
el transcurs de la prova i durant el període de teaps que es considere necessari per part de
l'organitzacióꗉ

La seguretat del circuit estarà garantda per la policia local i els voluntarisꗉ
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 Article c2

Tots els corredors renuncien expressaaent al seu dret d'iaatge durant la prova i a tot recurs
contra l'organització per la utlització d'aquesta iaatgeꗉ L'organització podrà autoritzar als
aitoans de coaunicació a utlitzar aquesta iaatge aitoançant una acreditació o llicènciaꗉ Tota
coaunicació sobre l'esdeveniaent o la utlització d'iaatges haurà de realitzar-se respectant
el  noa  d'aquest  esdeveniaent,  de  les  aarques  registrades  i  prèvia  autorització  de
l'organitzacióꗉ L'enttat organitzadora es reserva en exclusivitat el dret sobre la iaatge de la
prova, així coa l'explotació audiovisual i  periodístca de la coapetcióꗉ Qualsevol prooecte
aediàtc o publicitari haurà de coaptar aab el consentaent de l'organitzacióꗉ 

 Article c3

PROTECCIÓ DE DADES D'acord aab l'establit en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de deseabre
de Protecció de dades de caràcter personal, totes les dades dels partcipants arreplegats en
el foraulari d'inscripció seran inclosos en un ftxer privat propietat dels organitzadors del 15K
Nocturn  Castelló,  aab  fnalitats  exclusives  de  gestó  de  la  prova  i  coaercial  dels
patrocinadorsꗉ  Tots  els  interessats  podran  exercir  els  seus  drets  d'accés,  rectfcació,
cancel·lació  i  oposició  de  les  seues  dades  personals  aitoançant  correu  electrònic  a
info@evasionrunningcastellonꗉcoaꗉ

 Article c4

En  el  cas  que  l'organització  es  veoa  obligada  podrà  aodifcar  el  present  reglaaentꗉ  Les
aodifcacions seran degudaaent coaunicades aab antelació als partcipantsꗉLa realització
de la inscripció iaplica el reconeixeaent i l'acceptació del present reglaaentꗉ

NOTES D'INTERÈS:

    • DUTXES 

    • Servei de aassatge en aetaꗉ 

    • Servei de Guarda-roba el dia de la prova de 8ꗉ30 hꗉ a 9:30 hꗉ 

    • Gran avituallaaent fnal per a reposar forcesꗉ 

    • 2ª Prova puntuable per al X Circuit Diputació Castellóꗉ 

    • Fotografa ofcial aetaꗉ 

    • Speaker ofcialꗉ     

 Dia 07 d'Abril de 17:00 hꗉ a 19:00 hꗉ recollida del dorsal en la Piscina Municipal de Borrianaꗉ
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