
I CURSA POPULAR "RUN" INCA 2015
REGLAMENT DE COMPETICIÓ
Art. 1. Organització. L'Ajuntament d'Inca organitza la I CURSA POPULAR "RUN" INCA, la celebració de la qual tendrà
lloc el proper dia 31 d'octubre de 2015 en l'horari que s'indica:

• 17.00 h. I Minicursa Popular "Run" Inca per a persones de 0 a 12 anys (1.000 m). 
• 17.30 h. I Cursa Popular Absoluta masculina i femenina per a persones de 12 anys en endavant (7.450 m).

Art. 2. Distàncies. Les distàncies s'ajusten a l'objectiu de la prova i a les edats dels participants; això no obstant, tot
els participants menors d'edat ho faran amb el consentiment patern/matern o dels seus tutors. L'organització podrà
exigir als participants menors d'edat que aquest consentiment sigui justificat mitjançant document escrit i signat pel
pare, mare o tutor.
És aconsellable que els  participants a la Minicursa Popular  menors de 10 anys vagin acompanyats durant tot  el
recorregut per persones majors d'edat, per evitar caigudes i rebre suport en cas de necessitar-lo per realitzar la prova.
Art. 3. Recorregut. El recorregut de la Cursa tendrà situada la sortida i l'arribada en el pàrquing de l'antic Quarter
General Luque d'Inca, i transcorrerà pels carrers i places del centre de la ciutat.
Recorregut: sortida pàrquing del Quarter General Luque...........
Art.  4.  Avituallament.  Hi  haurà  un  avituallament  d'aigua  i  fruita  situat  a  la  zona  de  postmeta.  
Art. 5. Edat mínima. L'edat mínima per participar en la prova absoluta serà de 12 anys complerts el dia de la prova. 
Art. 6. Classificacions i categories. S'establiran les següents classificacions: una de general absoluta per a la prova
absoluta, que determinarà els guanyadors masculins i femenins.
Art. 7. Temps límit. El temps màxim per realitzar el recorregut de la prova absoluta serà d'1 hora.
Art. 8. Lliurament de dorsals. Els dorsals es poden retirar el mateix dia de la prova a partir de les 15.00 h en el
mateix lloc de la sortida i l'arribada. 
Art. 9. Inscripcions. Les inscripcions s'hauran de realitzar abans de les 22.00 h del 30 d'octubre de 2015, a la pàgina
web www.elitechip.net

• Preu de la inscripció a la I CURSA POPULAR "RUN" INCA: per als participants en la prova absoluta amb
xip propi és de 5 euros. 
En el preu de la inscripció s'hi inclou l'assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

• Per als participants a la Minicursa, el preu serà de 2 euros.
Amb la inscripció s'inclou l'assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

• Lloguer de xips. Tots els atletes que participin a la prova absoluta que no siguin propietaris d'un xip groc (o
propi) han d'abonar 3 euros més en concepte de lloguer i en finalitzar la prova han de retornar-lo.

• Fora de termini.  Totes les inscripcions presencials o fora de termini de la prova absoluta, realitzades el
mateix dia de la prova, tendran un cost afegit de 3 euros.

• Forma de pagament. Es realitzarà al mateix moment que s'efectuï la inscripció, amb targeta de crèdit a
través de la web www.elitechip.net

Art. 10. Trofeus. Hi haurà premis per als tres primers classificats de la  I CURSA POPULAR "RUN" INCA” de les
categories: 

• Absoluta masculina.
• Absoluta femenina

La Minicursa Popular tendrà un caràcter no competitiu, per la qual cosa no hi haurà premis o trofeus destinats als seus
primers classificats. 
Tots els participants que completin el recorregut de les proves tendran un obsequi de l'organització en finalitzar la
prova.
Art. 11. Seguretat. La seguretat de la prova estarà coberta per la Policia Local d'Inca, Protecció Civil i pel servei de
seguretat de l'organització. 
La prova comptarà amb metge de carrera, servei d'ambulàncies situades en el recorregut de la competició i amb una
pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i d'assistència sanitària.
Art. 12. Control. El control de la prova serà a càrrec del delegat tècnic assignat i pel comitè de jutges de la FAIB, que
seran  els  encarregats  del  control  i  classificacions.  El  control  de  resultats  es  realitzarà  mitjançant  el  sistema  de
Championschip d'Elitechip.
Art. 13. Acceptació de reglament. El simple fet de realitzar la inscripció de la prova implica la total acceptació de
la  present  normativa,  així  com  altres  disposicions  que  per  qualsevol  causa  pugui  determinar  l'organització.
L'organització de la prova no es fa responsable de les situacions o actuacions que puguin sorgir fora de la seva
competència o de les quals no sigui responsable directe.

• Reclamacions. S'acceptaran totes les reclamacions amb el pagament previ d'una fiança de 30 euros.
Aquesta  fiança  només  es  retornarà  si  l'organització  considera  que  la  queixa  està  justificada.  
Totes les reclamacions hauran de ser presentades per escrit durant les 24 hores posteriors a la finalització de
la prova. L'organització atendrà totes les reclamacions i el seu veredicte no serà reclamable.
Per contactar amb l'organització podran utilitzar la següent adreça electrònica: info@elitechip.net

Art. 14. Modificacions. El present Reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de
l'organització, així com qualsevol dada, norma o apartat per a una òptima realització de la prova. 

http://www.elitechip.net/
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La darrera versió es trobarà a www.elitechip.net el dia 30 de octubre de 2015.
Qualsevol cas no previst en el Reglament serà resolt per l'organització mitjançant els seus mitjans de contacte.
Art. 15. Exempció de responsabilitat. Rescissió entre participants i organitzadors. L'organitzador es reserva un
dret  contractual  de  terminació  en  forma d'un  dret  de  rescissió  davant  cada  participant  i  fins  al  final  oficial  de
l'esdeveniment.

1. Amb la precedent acreditació, el participant presenta una inscripció amb disposició pròpia i vinculant a un
esdeveniment de la seva elecció, organitzat per l'Ajuntament d'Inca, i afirma, sense sol·licitar més proves per
part de l'organitzador de l'esdeveniment, la possessió de les aptituds i experiències esmentades, i sol·licitades
a tots els participants sota aquest document.

2. S'exclouen  les  reclamacions  d'indemnització  per  part  del  participant  i  en  contra  de  l'organitzador  de
l'esdeveniment, per qualsevol raó legal. Això no s'aplicarà si l'organitzador, els seus representants legals o els
seus agents han actuat amb intenció o amb negligència en l'execució de les  seves responsabilitats,  o si
l'organitzador  és  degudament  responsable  dels  danys  justificables  resultants  de  lesions  contra  la  vida,
corporals o la salut d'una persona, o la infracció d'obligacions contractuals essencials.

3. El/la participant accepta la publicació de material fotogràfic i audiovisual obtingut (també de cada participant)
durant l'esdeveniment.  Mitjançant el  lliurament d'una adreça de correu electrònic el/la participant permet
conscientment  que Elitechip  i  l'Ajuntament  d'Inca utilitzin  la  seva adreça de correu electrònic  per  enviar
informació addicional de l'esdeveniment.

4. El/la participant coneix, entén i reconeix plenament les condicions de participació i les normes i el Reglament.
El/la participant confirma expressament que ha llegit i  entès completament les normes, guies i condicions
detallades en els presents documents. 

5. El/la  participant  certifica  amb  la  seva  signatura  o  inscripció  telemàtica  que  la  seva  participació  en
l'esdeveniment serà sota el seu propi risc i que la cobertura d'assegurança és l'adequada en el cas d'accident
o lesió. 

6. Addicionalment, en començar l'esdeveniment el/la participant afirma solemnement que desconeix qualsevol
problema de salut que obstaculitzaria que prengués part en la carrera i que el seu nivell de preparació física
cobreix els requisits d'una cursa d'aquestes característiques.

CONDICIONS GENERALS

• El fet d'inscriure's i  prendre part en aquesta prova d'atletisme implica la total  acceptació de les presents
normes,  així  com  d'altres  disposicions  que,  per  qualsevol  causa,  pogués  acordar  en  el  seu  moment
l'organització.

• L'organització es reserva la facultat de desqualificar o expulsar de la prova els participants que falsifiquin
dades sobre la seva personalitat, no completin el recorregut, tenguin una actitud antiesportiva amb altres
participants, etc.

• Els participants facilitaran la seva identificació a l'organització, en cas que aquesta els la requereixi.
• S'impedirà l'accés al circuit i prendre part en la prova a participants sense dorsal que no hagin efectuat la seva

inscripció reglamentària.
• Els participants es consideren a si mateixos aptes, físicament i psíquicament, per prendre part en la prova, i es

fan totalment responsables de qualsevol dany que pugui sofrir la seva persona, fos quina fos la seva gravetat.
• L'organització  declina  tota  responsabilitat  pels  danys  morals,  físics  i  materials  que  puguin  sofrir  els

participants.
DISPOSICIONS ESPECIALS
1a. Aquestes normes es fan públiques amb caràcter provisional, l'organització es reserva el dret de poder canviar-les,
segons  les  seves  necessitats  i  criteris,  la  qual  cosa  seria  notificada  als  participants,  prèviament  a  l'inici  de  la
competició.
2a. Si per qualsevol causa, aliena a la voluntat de l'organització (circumstàncies climàtiques, accidents o talls de trams
de circuits per erosions, denegació d'autorització governativa per qualsevol causa o pretext, etc.)  la prova no es
pogués  realitzar  en la  data  programada,  l'organització  no durà  a  terme la  devolució  de l'import  de la  inscripció
realitzada pel participant o persona autoritzada, ja que es mantindrà la inscripció a la prova fins que aquesta es pugui
desenvolupar en una altra nova i futura data, que serà comunicada amb temps i oportunament a tots els participants
inscrits.
3a. L'organització es reserva el dret de poder modificar el recorregut previst, en cas que per qualsevol circumstància
aliena a la seva voluntat no es pogués transitar pel recorregut dissenyat i publicitat amb anterioritat.
4a. En cas que la persona inscrita no pogués prendre part en la prova per motius justificables (lesió, malaltia, o
impossibilitat d'estar físicament aquest dia en el lloc de la sortida), l'organització no retornarà l'import de la inscripció
realitzada per a aquesta edició, sinó que, amb justificació prèvia per escrit i acceptada per l'organització, la seva
inscripció passarà a una propera edició de la prova.


