CAMPIONAT INTERN UPV – MITJA MARATÓ
Dimarts 6 de desembre de 2016
Normativa
El Servei d’Esports de la UPV, en col·laboració amb el Club Atletisme Alcoi, organitza el Campionat intern
Mitja Marató (21 km) de la Universitat de Politècnica de València. Aquest es celebrarà en la ciutat
d'Alcoi i es regirà per la següent normativa:
1º) La prova tindrà lloc el dimarts 6 de desembre de 2016. L'horari d'eixida serà a la 10:00h, de forma
conjunta amb Mitja Marató Alcoi.
L'eixida s'efectuarà des de l'Av. Juan Gil Albert, 5 (adjacent al Complex Esportiu Municipal Eduardo
Latorre).
2º) És condició necessària per a poder participar en aquest campionat ser membre UPV i soci d'esports
anual en vigor. Solament en aquestes circumstàncies el Servei d’Esports cobrirà les despeses
d'inscripció.
3º) INSCRIPCIONS. El termini d'inscripció serà del 3 d'octubre al 21 de novembre de 2016 i es podrà
realitzar via Intranet UPV (Campus: Alcoi / Campionat: ALCOI EVENTS 2016-2017 / Competició: MITJA
MARATÓ ALCOI 21K) o bé directament en el Servei d’Esports dels 3 Campus UPV.
4º) CLASSIFICACIONS
 Trofeu als 3 primers homes de la Universitat Politècnica de València.
 Trofeu a les 3 primeres dones de la Universitat Politècnica de València.
 Trofeu al 1r home de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi.
 Trofeu a la 1ª dona de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi.
5º) Tots els inscrits que no participen i no hagen comunicat prèviament la seua baixa en la inscripció,
podran ser sancionats pel Comitè de Competició i/ o de Disciplina de la UPV.
6º) Els corredors arreplegaran els dorsals de 9:00 a 9:30h el dia de la prova, presentat el DNI o carnet
UPV en el punt de control que el Servei d’Esports de la UPV habilitarà al costat del Complex Esportiu
Municipal Eduardo Latorre.
7º) Tot participant UPV en aquest Campionat accepta la normativa redactada pel Servei d´Esports de la
UPV.
8º) En la web www.mitjamaratoalcoi.com podeu trobar més informació de la prova.
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