II CARREIRA NOCTURNA - NOITE JEALSA – ATLETISMO BOIRO
PROBA NON FEDERADA.
Artigo 1.
A Sociedade Deportiva Barbantia Roda e o Concello de Boiro organizan a II
CARREIRA NOCTURNA - NOITE JEALSA, coa finalidade de promocionar esta
modalidade deportiva e fomentar hábitos vida saudables.
A proba non é federada.
Artigo 2.
A proba celebrarase o 23 de xullo, sabado, sendo a saída das categorías
Infantiles:
21.30 h. distancia según categoría
Absoluta ás:
22.45 h. A distancia é de 8 km.,
Artigo 3. Sedes e Programa
Sede 1. Rúa Peonil de Boiro, Praza do Concello.
Artigo 4. Participación e categorías
Poderán participar todos aqueles corredores/as que así o desexen e para
poder
optar a algún dos premios, será condición indispensable ter rematado a
carreira.
As categorías serán as seguintes:
CATEGORIAS INFANTILES AS 21.30 HORAS.
-

ORDEN DE SAIDA:


IDEAFIX ( nenos de 4 e 5 anos).

Distancia 100 mts.



OBELIX (nenos de 6 a 8 anos).

Distancia 500 mts.



ASTERIX (nenos de 9 a 11 anos).

Distancia 1000 mts.



PANORAMIX (nenos de 12 a 14 anos). Distancia 1500 mts.

CATEGORIA ABSOLUTA AS 22.45 HORAS.
Artigo 5. Inscricións
Prazo:
Ata o xoves 21 de xullo de 2016 ás 24 h. Non se aceptarán inscricións fora de
prazo ou con datos incompletos.
Onde:

www.emesports.es,
Prezo:
Precio de adultos 5 € hasta 15 julio
del 16 julio al 21 julio 7 €
Gratuito nas categorías infantiles
Límite prazas: Non se establece límite de prazas.
Artigo 6. Clasificación e trofeos
As reclamacións ós resultados oficiais da carreira, deberán formularse
verbalmente á Organización , non máis tarde de 30 minutos despois da
publicación dos mesmos.
Todo o non previsto no presente regulamento, resolverase de acordo co
Regulamento da RFEA en vigor para cada caso. A participación implica a total
aceptación deste regulamento, e o descoñecemento do mesmo non exime do
seu obrigado cumprimento.
Serán motivo de descalificación:
Correr co dorsal doutra persoa.

Trofeos:
Categorias Infantiles:
CATEGORIA IDEAFIX de 4 e 5 anos:

1º 2º 3º

CATEGORIA OBELIX de 6 a 8 anos:

1º 2º 3º

CATEGORIA ASTERIX de 9 a 11 anos:

1º 2º 3º

CATEGORIA PANORAMIX de 12 a 14 anos:

1º 2º 3º

Categoria Absoluta::
JUNIOR

atletas nados no 1996, 1997 1998 1999, 2000 e 2001

SENIOR atletas nados entre 1995 e 1982
VETERANOS A atletas nados entre 1971 e 1981
VETERANOS B atletas nados entre 1961 e 1970
VETERANOS C atletas nados en 1960 e anteriores
VETERANAS A atletas nadas entre 1971 e 1981
VETERANAS B atletas nadas en 1970 e anteriores
- Trofeo para os 3 primeiros/as clasificados das categorías que compiten na
carreira absoluta.
- Trofeo para os tres primeiros clasificados/as nas categorías ideafix asterix y
obelix, Panoramix .
- Medallas para tódolos participantes nas categorías de ideafix asterix,obelix,
panoramix.
- Trofeo para os 3 primeiros/as clasificados do Concello de Boiro. Este premio
poderá ser acumulativo cos premios nas categorías de edade.
- Trofeo o mais Veterano da proba.

Artigo 7. Servizos
Vestiarios e Duchas, na piscina Municipal de Boiro en Rua Avellaneda.
Publicación Resultados
emesports.es
Artigo 8. Información
Mais información ou calquera dúbida relacionada coa organización da proba
poderán chamar aos teléfonos 629869217 o 685 45 93 42.
Artigo 9. Outras consideracións
O dorsal deberá ser colocado visiblemente na parte dianteira do/a corredor/a,
sen poder facer ningunha modificación no mesmo.
A organización e os seus colaboradores non se fan responsables dos danos
morais ou materiais que a si mesmos ou a outras persoas ocasionen os
participantes nas carreiras.
En caso de cancelación do evento por causas alleas a organización, non se
devolverá o importe da inscrición.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Rúa Peonil de Boiro, Praza do Concello - Boiro

