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Reglament cursa nocturna 
 

 
 

 
 

Data, hora, lloc i característiques: 
 

1. El dia 24 d’agost de 2019, a les 20.30 h es dona rà la sortida de la II 
Cursa nocturna Castro Lupino de Llubí. La prova es de tipus 
popular, oberta a qualsevol persona major de 18 any s (o majors de 
16 anys amb autorització legal de pares) que accept i el present 
reglament.  

2. Aquesta prova està organitzada per la Penya Blau grana de Llubí i 
l’Ajuntament de Llubí. 

3. La cursa tindrà sortida i arribada a la Plaça de  l’església de Llubí, i 
el circuit es desenvoluparà dintre del terme munici pal, combinant 
camins, vies urbanes i camp obert. 

 
Categories i premis: 
 

4. Les categories de participació seran les següent s: 
- Absoluta femenina  
- Absoluta masculina  
- M-40 femení : dones entre 40 i 49 anys ambdós inclo sos. 
- M-40 masculí: homes entre 40 i 49 anys ambdós inclo sos. 
- M-50 femení: dones entre 50 i 59 anys ambdós inclos os. 
- M-50 masculí: homes entre 50 i 59 anys ambdós inclo sos. 
- M-60 femení: dones a partir de 60 anys. 
- M-60 masculí: homes a partir de 60 anys. 

 
5. Es considerarà l’edat del participant el dia de la cursa. 
6. L’organització podrà demanar el DNI a qualsevol participant per 

verificar la seva identitat i edat. 
7. Els premis per categoria seran els següents: 

- Lot de productes d’alimentació a: 
• 3 primers absoluta femenina i masculina. 
• 3 primers M-40, M-50 i M-60 femenina i 

masculina. 
• 3 primeres local femenina. 
• 3 primers local masculí. 

 
S’entendrà com a classificat local, aquell particip ant amb 
residència legal a Llubí.  
Els trofeus no seran acumulables entre categories. 

- Regal per a tots els participants. 
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Cronometratge i control esportiu de la prova: 
 

8. El cronometratge de la prova es farà mitjançant el sistema de xip 
(elitechip). El dorsal i el xip es recolliran a la zona de sortida el 
mateix dia de la prova fins a trenta minuts abans d el començament. 
No es podrà participar sense xip. El dorsal haurà d e ser visible 
durant tota la prova. 

Es imprescindible retornar els xips en lloguer per la cursa un cop 
s’ha finalitzat la prova. El no retorn del xip, imp licarà la 
desqualificació automàtica del participant. 

9. La prova serà controlada per l’organització. Rep artits per tot el 
circuit hi haurà controladors dels participants. L’ organització 
podrà desqualificar a qualsevol participant que com eti 
irregularitats o que tengui un comportament antiesp ortiu. 

10. Es consideraran faltes que poden comportar la d esqualificació, les 
següents: 

- Tirar i abandonar residus fora dels contenidors est ablerts al 
llarg del circuit.  

- La manca de respecte pel medi ambient i entorn del circuit 
(animals, parets,  elements del mobiliari públic ur bà i rústic, 
propietats privades, etc...). 

- Els comportaments antiesportius, com la manca de 
respecte als participants, membres de l’organitzaci ó, 
voluntaris, públic, etc... 

- No seguir el circuit establert amb l’objectiu d’ava nçar 
recorregut, fer dreceres i similars. 

 
Seguretat: 

 
11. La seguretat del circuit serà controlada per la  policia local i 

l’agrupació de protecció civil de Llubí, així com p els membres de la 
pròpia organització. 

12. Es disposarà de metge de cursa i de 1 ambulànci a d’emergència 
per a l’assistència dels participants. 

13. Es disposarà d’una pòlissa d’assegurança de res ponsabilitat civil 
per a les incidències que poguessin succeir durant la prova. No 
serà responsabilitat de l’organització les incidènc ies provocades 
per malalties o patologies prèvies, negligència, co mportament 
imprudent al llarg de la cursa o durant els desplaç aments previs o 
posteriors a la mateixa. 

14. La inscripció inclou una assegurança d’accident s per a cada 
participant. Les condicions de l’assegurança es tro ben a 
disposició de qualsevol interessat, i s’adjunten am b aquest 
reglament. 
 

Material obligatori: 
15. Serà obligatori portar el següent material: fro ntal. Es recomana 

portar un llum posterior i un tassó plegable o bidó  per a la recollida 
de líquid de l’avituallament de cursa. 

 



Data de la versió: 5/07/2019 

 
Avituallament: 
 

16. A la zona de meta es disposarà d’avituallament a la finalització de 
la prova, amb aigua, beguda isotònica, fuita fresca  i refrigeri sòlid. 

17. En un punt intermig del circuit (aprox km 5) es  disposarà d’un 
avituallament líquid. No hi haurà disponibles tasso ns; per la qual 
cosa, es recomana portar un recipient per beure.  

18. Els residus generats s’hauran de depositar en e ls contenidors 
prevists. 

 
Vestidors, dutxes i guarda-roba: 
 

19. Es podrà fer ús dels vestidors i dutxes ubicats  en el Poliesportiu 
Municipal de Llubí (a 500m de la Plaça de l’Esglèsi a), abans i un 
cop acabada la cursa. 

20. Es disposarà de servei de guarda-roba a la zona  de sortida i meta. 
 

Inscripcions: 
 

21. Les inscripcions tendran el següent preu: 8€ (i nclou assegurança 
d’accident) + 2€ (lloguer xip per participants que no en disposin). 

22. Les inscripcions es podran fer a www.elitechip. net fins a la data 
que es comunicarà a la mateixa web. No s’acceptaran  inscripcions 
el mateix dia de la prova o finalitzat el període d ’inscripció 
telemàtica, per impossibilitat de formalitzar l’ass egurança 
d’accident. 

23.  Per motius de seguretat i de logística de la p rova, es fixa un 
nombre màxim de participants. S’acceptarà fins a un  màxim de 200 
inscripcions. Es tancarà la inscripció a partir d’a quest número. 

24. La inscripció a la prova implica l’acceptació p er part dels 
participants del present reglament i la renúncia a la reclamació 
contra els organitzadors, col.laboradors, patrocina dors i els seus 
respectius representants legals, pels danys que es poguessin 
derivar de la seva participació a la cursa. 

 
Altres: 
 

25. En tot el no contemplat en el present reglament , l’organització 
tendrà la facultat  decidir. 

26. L’organització es reserva el dret a la modifica ció del circuit o a la 
suspensió de la cursa per força major, com pot esse r l’existència 
de condicions meteorològiques que puguin comprometr e la 
seguretat dels participants i les persones en gener al. 


