IV CAMPIONAT UPV – Mitja Marató
Diumenge 15 de desembre de 2019, Alcoi
Normativa
El servei d'esports del Campus d'Alcoi, en col·laboració amb el Club d’atletisme ALCOI, organitza el IV
Campionat de mitja marató (21,1 km) de la Universitat de Politècnica de València. Es realitzarà a la
ciutat d'Alcoi i es regirà per les següents normatives:
1r) L'esdeveniment tindrà lloc el diumenge 15 de desembre de 2019 a Alcoi. L' hora de sortida serà a les
10:30h, juntament amb la Mitja Marató d'Alcoi. La sortida es realitzarà des de l'Avda. Juan Gil Albert, 5
(adjacent al complex esportiu Municipal Eduardo Latorre).
2n) És necessari per a poder participar en aquest campionat ser membre de la UPV i soci anual
d'esports en vigor. Només en aquestes circumstàncies el servei d'esports cobrirà les quotes
d'inscripció.
3o) INSCRIPCIONS. El termini d'inscripció serà del 3 d'octubre al 29 de novembre de 2019 i es pot fer a
través de la intranet de la UPV: servei d'esports – registre, consulta i gestió de competicions internes –
Campus: Alcoi-Mitja Marató Competició UPV o directament al servei d'esports dels 3 campus.
4t) Trofeus
Trofeus als 3 millors qualificats metv
Trofeus als 3 primers qualificats de la UPV
5o) Tots els inscrits que no participen i no hagen comunicat prèviament el seu permís de matrícula,
podran ser sancionats pel Comité de competència i/o la disciplina de la UPV. Els corredors que van ser
sancionats en l'edició anterior no podran participar aquest any en la UPV Mitja Marató.
7o) Qualsevol participant de la UPV en aquest Campionat accepta les normatives redactades pel SERVEi
D'ESPORTS de la UPV.
8o) A www.mitjamaratoalcoi.com podeu trobar més informació sobre la prova.
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