ORGANITZA:

Cursa
Nocturna
Creu roja
Vila-real

SI FORMES PART, PREN
PART

Un any més es fica en marxa el Sorteig de Or de Creu Roja, que ens

Inscripció

ofereix una senzilla fórmula per a ajudar als que més ho necessiten.

Del 17 de juny al 3 de juliol. El preu de la inscripció son 7
euros, per a la carrera absoluta. La inscripció a la carrera
infantil es gratuïta.
Es pot formalitzar la inscripció de vàries formes:
Online a la web UrbanRunning:
http://www.urbanrunningcastellon.com/carreras/

Perquè la labor de Creu Roja es ara més important que mai,
y quanta més gent compre bolets, a més persones podrem
aplegar amb acciones de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador
y de desenvolupament.
Aconseguir que els bolets de l’or apleguen al major número de gent
possible es l’objectiu principal d’aquesta carrera solidaria, y posterior
recaptació de fons per a poder dur a terme les activitats que es
realitzen des de l’assemblea local de Creu Roja Vila-real. Perquè sense
tu, la nostra labor no seria possible.
Dades generals
-

-

Distància absoluta: 5000m d’asfalt.
Distància infantil: 800m pista Ermita.
Data: dissabte 6 de juliol de 2019
Eixida en l’Ermita de Vila-real (davant del Termet):
 Carrera infantil a les 20:00 h
 Carrera absoluta a les 22:15 h
Dorsals a la Plaça de La Vila el divendres 5 de juliol en horari de
18:00 a 20:30 h i el dissabte dia 6 al Termet abans de la cursa.

-

Categories
-

A les tendes:Deportes Eva, Esport 2 i A1F Sport.

Reglament
Tots els inscrits rebran una bossa del corredor integrada
per una camiseta tècnica i un bolet de loteria del Sorteig
d’Or de Creu Roja per al 18 de juliol de 2019.
L’organització es fa responsable dels danys que els
participants puguen sofrir o produir. L’organització es
reserva el dret a la suspensió fins al moment de l’eixida, en
qual cas no es tornarien els diners de la inscripció.
L’edat mínima per a participar en la prova absoluta serà de
14 anys. Entre 14 i 18 anys es necessitarà l’autorització dels
pares, que es podrà omplir al replegar el dorsal. Aquesta
es una prova cronometrada. Serà motiu de desqualificació:
no respectar el recorregut marcat, no auxiliar a un
company que ho necessita, utilitzar un dorsal d’un altre
atleta o no tindre’l visible al pit.
Haurà un servei de guardarroba el dia de la prova de
20:30h a 00:00h. Les dutxes estaran ubicades a la piscina
d’estiu Ermitori de la Mare de Déu de Gràcia.
Tots els participants assumeixen l’acceptació del contingut
del present reglament. L’organització declina qualsevol
responsabilitat relativa als corredors que participen en la
prova sense dorsal o sense haver formalitzat correctament
la seua inscripció.

Carrera

Carrera







infantil
8-13 anys
absoluta
Absoluts
Junior: 14-17
Sènior: 18-35
Veterà A: 36-45
Veterà B: 46-55
Local

Premis
-

Trofeu al tres primers classificats masculí
i femení de cada categoria
Obsequi per a tots el participants a la
carrera infantil

Itinerari dia de la carrera
20:00 h – Carrera infantil
20:30h – Entrega de premis carrera infantil
21:45: - Master Class Fitness M’Activa
22:15h – Carrera absoluta
23:45h – Entrega de premis carrera absoluta

