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REGLAMENT DE la 15a Mitja Marató CIUTAT DE TORRENT 
 

Article 1r- La FDM organitza conjuntament la 15a Mitja Marató Ciutat de Torrent, la 

qual pot participar qualsevol persona major de 18 anys, sense distinció de sexe o raça. 

 
Article 2n- La prova tindrà lloc el diumenge 19 de Gener de 2020, per un circuit urbà amb 

una distància de 21.097,5 amb l'eixida i la meta en Parc Central - Ciutat de l'Esport. 

 

- Mitja Marató Eixida: 10.00 h 

 
Hi haurà llocs d'avituallament, un cada 5 km. 

Hi haurà una bossa obsequi per als mil primers corredors que arriben a meta. 

L'organització es reserva el dret a fer qualsevol modificació del recorregut. 

 
Article 3r- La inscripció començarà el divendres 15 de Novembre i podrà formalitzar-

se en la pàgina web: www.cronorunner.com o personalment en l'oficina de la FDM 

(c/Constitució, 49- Tel.: 96 156 23 46). 

 
Article 4t- El preu de la inscripció és: 

 

 Mitja Marató:  

- Del 15 de Novembre al 30 de Novembre; 10,00 € 

- Del 1 de Desembre al 31 de Desembre; 11,00 € 

- Del 1 de Gener al 16 de Gener; 12,00 € 

 
Article 5é- El termini d'inscripció finalitzarà a la pàgina web el dijous 16 de Gener a les 

23.59 hores. Es poden retirar els dorsals una hora abans de la prova en Parc Central - 

Ciutat de l'Esport. 

 
No s'admeten inscripcions el dia de la prova. 

 

Article 6é- Les reclamacions o impugnacions són competència del jutge  àrbitre  nomenat 

per l'organització, a qui se li han de presentar verbalment, fins a 30 minuts després de 

donar-se els resultats oficials. La decisió del jutge àrbitre és inapel·lable. 

mailto:info@fdmtorrent.com
http://www.fdmtorrent.com/


C/Constitució, 49 46900 – TORRENT 

 96-156 23 46  96-156 17 31 

 info@fdmtorrent.com 

www.fdmtorrent.com 
CIF. P-4600051-I 

 

 

 

Article 7é- En la classificació per categories les edats i els trofeus són el següents: 

Trofeus Mitja Marató 
 

 

Article 8é- Són motius de desqualificació en la carrera: 

o No mantenir una actitud cívica i esportiva en la prova 

o No portar el dorsal visible en el pit durant tota la carrera 

o Participar-hi amb un dorsal o xip assignat a un altre corredor 

o Participar-hi amb un dorsal no autoritzat per l'organització 

o Fer la inscripció amb les dades alterades 

o No fer la totalitat del circuit delimitat 

o Per abandonament del circuit delimitat per a la prova 

 
Article 9é- Tots els participants degudament inscrits estan  coberts  per  una  assegurança 

de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents. Esta assegurança no és vàlida en 

els casos de malaltia, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l'articulat 

del reglament, i tampoc no cobreix els desplaçaments al lloc en què es desenvolupe la 

cursa ni tampoc els desplaçaments des d'este lloc. 

 
Article 10é- L'Organització declina totes les responsabilitats dels danys que els 

corredors puguen ocasionar a terceres persones o a ells mateixos durant la prova. 

 
Article 11é- Ha d’haver-hi un servei mèdic i d'ambulància en la meta i en cua de carrera, 

fins que acabe. 

 
Article 12é- Tots els participants poden utilitzar de forma gratuïta l'aparcament i les 

dutxes de la Ciutat de l'Esport-Parc Central 

 

Article 13é- Tots els participants, pel fet d'eixir a córrer accepten i assumixen este 

reglament. 

 

Disposició final- Tot el que no preveu este reglament es regix pels Reglaments de 

Competició de la FACV i les Normes Generals de la RFEA per a la present temporada. 

 
Torrent, 15 de novembre de 2019 

Categoria MASCULINA 

Categories Nascuts Trofeus 

Júnior-Promesa De 1998 a 2002 3 

Sènior De 1986 a 1997 3 

Veterans A De 1976 a 1985 3 

Veterans B De 1966 a 1975 3 

Veterans C De 1965 i anteriors 3 

Locals Més de 18 anys 3 

Amb Diversitat 

Funcional 
Més de 18 anys 3 

 

Categoria FEMENINA 

Categories Nascuts Trofeus 

Júnior-Promesa De 1998 a 2002 3 

Sènior De 1986 a 1997 3 

Veteranes A De 1976 a 1985 3 

Veteranes B De 1966 a 1975 3 

Veteranes C De 1965 i anteriors 3 

Locals Més de 18 anys 3 

Amb Diversitat 

Funcional 
Més de 18 anys 3 
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