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Patrimonio Mundial
en España

Alcalá de Henares · Àvila · Baeza · Càceres · Còrdova · Conca
Eivissa · Mèrida · Salamanca · San Cristóbal de La Laguna
Santiago de Composte·la · Segòvia · Tarragona · Toledo · Úbeda

REGLAMENT
El Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya organitza, en
col·laboració amb EDP i Paradores, i amb motiu de la celebració en 2018 del
25 aniversari de la seva creació, el I Circuit de Carreres “Ciutats Patrimoni
de la Humanitat”.
L’objectiu principal del circuit és donar a conèixer les 15 ciutats espanyoles
Patrimoni de la Humanitat (Alcalá de Henares, Àvila, Baeza, Càceres, Còrdova, Conca, Eivissa, Mèrida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna,
Santiago de Compostel·la, Segòvia, Tarragona, Toledo i Úbeda) a través
de les carreres populars i, al seu torn, fomentar l’activitat física i esportiva,
propiciant l’ocupació del temps d’oci en una de les pràctiques esportives
més comunes i fàcils de dur a terme com és la carrera a peu.
Les distàncies de les proves que formen el I Circuit de Carreres ciutats Patrimoni de la Humanitat oscil·laran entre els 10 km i la mitja marató, i transcorreran totalment o parcialment en la zona patrimonial de cada una de les
15 ciutats que integren el grup.
Cadascuna de les 15 carreres serà organitzada per empreses, clubs o ajuntaments, i aquestes entitats seran les responsables de la seva organització
i de dur a terme totes les actuacions per al seu normal desenvolupament.
Els organitzadors de les proves integrants d’aquest circuit assumeixen, pel
fet d’inscriure’s, aquest reglament.
La denominació d’aquest circuit de carreres populars és: I Circuit de Carreres Ciutats Patrimoni de la Humanitat, per ser el coordinador i principal
patrocinador del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya.
El I Circuit de Carreres Ciutats Patrimoni de la Humanitat es desenvoluparà
de febrer a desembre de 2018 i constarà de 15 proves, de les quals serà
necessari finalitzar 5 d’elles per optar a la classificació final del Circuit.

PROVA

DATA

DISTÀNCIA WEB

Carrera monumental ciutat de
Segòvia

18 de febrer

10 kms

carreramonumental.com

Carrera nocturna
ciutat de San
Cristóbal de la
Laguna

24 de febrer

10 kms

deportelagunero.com

Mitja marató de
Mèrida

4 de març

21,095 kms

mediamaratonmerida.com

Mitja marató ciutat de Salamanca

4 de març

21,095 kms

mediamaratonsalamanca.es

Carrera entre
cultures d’Úbeda

11 de març

10 kms

correporunacausa.org

XII Mitja marató
de Càceres

8 d’abril

21,095 kms

mediamaratoncaceres.com

Carrera nocturna
de Santiago de
Compostel·la,
SantYaGo10K

28 d’abril

10 kms

santyago10k.es

Carrera popular
Hoz de Huécar,
Gran Premi ciutat
de Conca

13 de maig

15 kms

hozdelhuecar.blogspot.com.
es

Carrera de fons
ciutat de Baeza

9 de juny

13 kms

baeza.es

Mitja marató Àvila 21 d’octubre
monumental

21,095 kms

mmavilamonumental.com

Maratón y 10
kms d’Alcalá de
Henares

28 d’octubre

10 kms

maratondealcala.com

Cigarra toledana.
Mitja marató
Cigarral el Ángel

4 de novembre 21,095 kms

cigarratoledana.blogspot.
com.es

EDP Mitja marató
de Còrdova

25 de novem- 21,095 kms
bre

mediamaratoncordoba.com

27a Mitja Marató+10km Ciutat
de Tarragona
Memorial Marbel
Negueruela

25 de novem- 10 kms y
bre
21,095 kms

mitjatarragona.cat

Cursa popular
8 de desemd’Eivissa Patrimoni bre
de la Humanitat

10 kms

eivissa.es

INSCRIPCIONS
Al circuit de carreres
Podran prendre part del I Circuit de Carreres Ciutats Patrimoni de la Humanitat
totes les persones que tenguin complerts els 18 anys el mateix dia de començament de la primera de les proves que componen el circuit.
Per participar en el I Circuit de Carreres Ciutats Patrimoni de la Humanitat serà
obligatori la inscripció dels corredors a través del formulari “en línia” de la pàgina
web del Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya:
www.ciudadespatrimonio.org.
La data límit per inscriure’s en cadascuna de les proves serà sempre el dijous
anterior a la celebració de la carrera.
La inscripció al circuit de carreres Ciutats Patrimoni de la Humanitat serà gratuïta.
La inscripció a aquest circuit dóna dret a l’obtenció dels premis establerts a les
presents bases.
La inscripció a aquest circuit no suposa la inscripció automàtica en les diferents
carreres que componen el circuit.
A cadascuna de les proves que componen el circuit.
Per participar en les diferents proves que componen el I Circuit de Carreres
Ciutats Patrimoni de la Humanitat cada participant s’haurà d’inscriure de forma
individual en aquelles en les quals desitgi participar d’acord amb les condicions
i terminis establerts per a això per cadascuna de les entitats organitzadores.
La inscripció en el circuit de carreres Ciutats Patrimoni de la Humanitat no suposa reducció ni descompte en la quota d’inscripció establerta per a cada prova
pels seus organitzadors.

CATEGORIES
S’establiran dues categories:
• Categoria absoluta masculina
• Categoria absoluta femenina

SISTEMA DE PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ
La puntuació final, serà el resultat de la suma de les puntuacions obtingudes en
totes les proves en què hagi participat, sempre que s’acrediti haver finalitzat un
mínim de 5 carreres.
BAREMACIÓ

PUNTUACIÓ

Per participar

10 punts

Per finalitzar

10 punts

Per classificar-se entre els 5 primers

10 punts

Per classificar-se entre el 5è i 10è

9 punts

Per classificar-se entre el 11è i 20è

8 punts

Per classificar-se entre el 21è i 50è

7 punts

Per classificar-se entre el 51è i 100è

6 punts

Per classificar-se entre el 10è i 200è

5 punts

Per classificar-se entre el 201è i 500è

4 punts

Per classificar-se entre el 501è i 1.000è

3 punts

Per damunt del lloc 1.000

0 punts

En cas d’empat final, es tendrà en compte:
• El nombre de proves finalitzades.
• El major nombre de millors llocs.

PREMIS
A més dels premis que cada esportista obtengui en les carreres en què competeixi, definits pels organitzadors, els participants en el I Circuit de Carreres
Ciutats Patrimoni de la Humanitat podran obtenir els següents premis:
PER CATEGORIES
Categoria absoluta masculina:
Primer classificat: Un premi en metàl·lic de 1.000 euros. Premi EDP: un any
d’electricitat gratuïta. Premi Paradors: dues nits d’allotjament en mitja pensió en
un parador.
Segon classificat: Premi Paradors: dues nits d’estada en allotjament i desdejuni
en un parador.
Tercer classificat: Premi Paradors: una nit d’estada en allotjament i desdejuni en
un parador.
Categoria absoluta femenina:
Primer classificat: Un premi en metàl·lic de 1.000 euros. Premi EDP: un any
d’electricitat gratuïta. Premi Paradors: dues nits d’allotjament en mitja pensió en
un parador.
Segon classificat: Premi Paradors: dues nits d’estada en allotjament i desdejuni
en un parador.
Tercer classificat: Premi Paradors: una nit d’estada en allotjament i desdejuni en
un parador.
PER FINALITZAR EL CIRCUIT
Als 100 corredors millor classificats que finalitzin un mínim de 5 carreres que
componen el I Circuit de Carreres Ciutats Patrimoni de la Humanitat se’ls lliurarà un premi especial que consisteix en una borsa motxilla EDP amb material
informatiu sobre les 15 Ciutats Patrimoni de la Humanitat, una samarreta 25
Aniversari i obsequis EDP.
Entrega dels premis
Els premis del I Circuit de Carreres Patrimoni de la Humanitat es lliuraran després
del 8 de desembre de 2018, quan hagi acabat la carrera Patrimoni de la Humanitat 10 km d’Eivissa, en la forma que establirà el Grup de Ciutats Patrimoni de
la Humanitat d’Espanya.

DESQUALIFICACIONS
Els motius de desqualificació de les proves components al I Circuit de Carreres
Ciutats Patrimoni de la Humanitat, a més dels inclosos en els reglaments específics de cada carrera, seran els següents:

•Per no portar el dorsal perfectament col·locat, en tota la seva
extensió, en el pit, durant tot el recorregut.
•Per participar amb un dorsal assignat a un altre participant.
•Per participar amb un dorsal no autoritzat per l’organització.
•Per realitzar la inscripció erròniament.
•Per no atendre a les indicacions de l’organització.
•Per no realitzar la totalitat del recorregut establert en alguna de les
proves.
La decisió sobre la possible desqualificació serà adoptada, bé pels serveis mèdics o bé per l’organització, on la seva decisió serà inapel·lable. En cas de desqualificació, no se sumaran els punts obtinguts per al circuit.

RECLAMACIONS
Una vegada finalitzada cada prova, i publicades les classificacions, s’estableix el
termini de 5 dies hàbils per efectuar les reclamacions que s’estimin oportunes,
fora del qual no s’acceptarà cap reclamació. Transcorregut aquest termini, les
classificacions seran definitives.
Les reclamacions s’han de presentar al Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat
en el correu electrònic: circuitocarreras@ciudadespatrimonio.org

RESULTATS
Els resultats provisionals i definitius, així com qualsevol informació d’interès sobre eI circuit de carreres Ciutats Patrimoni de la Humanitat i de les proves que
el componen, es faran públics a la pàgina web: www.ciudadespatrimonio.org

CLÀUSULA FINAL
Tots els participants, pel fet de participar en una prova del circuit, accepten aquest
reglament i el de cadascuna de les proves corresponents a aquest, i accepten la
seva inscripció amb tots els drets i obligacions derivades.
Totes les persones inscrites en el circuit i/o en alguna de les carreres que l’integren, autoritzen els organitzadors a utilitzar qualsevol mitjà d’enregistrament, i
cedeixen tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que es
consideri oportuna, sense dret a percebre per això cap compensació econòmica.
Cadascuna de les proves que componen el circuit estarà subjecte als criteris que
en cada cas estableixin els seus organitzadors.

EDP Mitja marató de
Còrdova

Mitja marató de Mèrida

XII Mitja marató de
Càceres

Mitja marató Àvila
monumental

Mitja marató ciutat de
Salamanca

Carrera nocturna de
Santiago de Compostel·la,
SantYaGo10K

San Cristóbal
de La Laguna

Baeza Úbeda

Conca

Carrera nocturna ciutat de
San Cristóbal de la Laguna

Còrdova

Mèrida

Càceres Toledo
Eivissa

Tarragona

Alcalá de Henares

Segòvia

Àvila

Salamanca

Santiago
de Composte·la

Carrera entre cultures
d’Úbeda

Carrera de fons ciutat de
Baeza

Cigarra toledana. Mitja
marató Cigarral el Ángel

Cursa Popular Eivissa Patrimoni
de la Humanitat

Maratón y 10 kms d’Alcalá
de Henares.
Carrera popular Hoz de Huécar,
Gran Premi ciutat de Conca

27a Mitja Marató+10km
Ciutat de Tarragona
Memorial Marbel Negueruela
Carrera monumental ciutat
de Segòvia

