
 
 

 

33º CROSS  ESCOLAR D’ALZIRA   
 

 

 

DISSABTE  4 DE JUNY , CIUTAT ESPORTIVA JORGE  

MARTÍNEZ SALVADORES “ASPAR” 
 

 

     HORARIS                 CATEGORIES                 ANYS DE NAIXIMENT           DISTÀNCIES 
 

          10:00           INFANTIL                                       2008-2009                                  1.400 M. 

          10:20          ALEVÍ   FEMENÍ                            2010-2011                                  1.200 M. 

          10:35          ALEVÍ   MASCULÍ                         2010-2011                                  1.200 M. 

          10:50          BENJAMÍ  FEMENÍ                         2012-2013                              1.000 M. 

          11:10          BENJAMÍ  MASCULÍ                        2012-2013                              1.000 M. 

          11:30          PRE- BENJAMÍ  FEMENÍ        2014-2015 i 2016                             300 M. 

          11:40                           PRE- BENJAMÍ  MASCULÍ       2014-2015 i 2016                              300 M. 

 
 

 

         

INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA EN:     runática.com      FINS AL 3 DE JUNY     

           

ARREPLEGA DEL DORSAL  *AL LLOC D’EIXIDA, EL DIA DE LA PROVA 
 

 

BASES I REGLAMENT 
 

 
 

1.-  Podran participar-hi totes les xiquetes i xiquets de qualsevol col·legi d’Alzira, que s'hagen 

inscrit amb anterioritat i que retiren el dorsal facilitat per l’organització. 

 

2.-  Si participa algun escolar que siga d'alzira, però que no assistisca a un centre educatiu de la 

ciutat, podrà accedir a trofeu individual però no puntuarà el col·legi a què pertanga. 

 

3.-  Els participants podran ser desqualificats per no portar dorsal, per no realitzar la prova en la 

seua totalitat, no respectar les indicacions de l’organització, o tindre un comportament antiesportiu. 

 
 

    4.- L'organització de la prova estarà coberta per un segur de Responsabilitat Civil i personal; tots 

els participants, pel fet d'inscriure's declaren que: “ Em trobe en estat de salut òptim per a la 

realització del 33º Cross Escolar d’Alzira. A més, eximisc de tota responsabilitat a l'Organització, 

Patrocinadors o altres Institucions participants, davant qualsevol accident o lesió que poguera patir 

abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des d'ara a qualsevol acció legal 

contra qualsevol d'aquestes entitats”. Queden excloses de la pòlissa contractada, entre altres, les 

patologies prèvies, lipotímies, desmais, colps de calor o infarts de miocardi. Cada participant pren 

part en la carrera sota la seua pròpia responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física i de salut 

suficient para afrontar-la. "L'organització no es fa en cap moment responsable dels que participen 

sense estar prèviament inscrits." 

 



 

 

 

 

 

 

   5.- PROTECCIÓ DE DADES: Els participants inscrits en les proves donen el seu exprés 

consentiment a l'organització i/o entitats col·laboradores perquè tracten automàticament i amb 

finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal, 

així com la reproducció d'imatges, fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc, 

mitjançant qualsevol dispositiu (internet, publicitat...) i sense límit temporal. Els participants 

cedeixen de manera expressa a l'Organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut 

en la classificació general, la categoria, la marca realitzada i la seua imatge. 

 

   6.- La inscripció en la prova i/o participació en aquesta, comporta l'acceptació del present 

reglament. 

 

 

TROFEUS 
 

 

PER ALS TRES PRIMERS XIQUETS I XIQUETES DE CADA CATEGORIA   

                               PER   AL   PRIMER   COL·LEGI   CLASSIFICAT  EN CADA CATEGORIA 
 

 
 
 
 

 

HI HAURÀ UNA  MEDALLA,  i aigua  PER A TOTES LES 

XIQUETES I XIQUETS QUE PARTICIPEN I FINALITZEN  LA PROVA. 
  

                         

                

 

 

 
 


