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VII 10k  BENIMODO 

  
DISSABTE, 9 D’ABRIL DE 2022   

  
  

REGLAMENT 

 

1. La cursa tindrà lloc el dissabte 9 de abril de 2022 a les 18:30 h. 

Eixida i meta estarà situada en Avda. d’Alzira (Poliesportiu) 

 

2. El recorregut tindrà una distancia de 10.000 mts, será un circuit semi urbà 

amb un xicotet desnivell, quan eixim del poble cap a les llomes del terme 

municipal, asfaltat, degudament senyalitzat i amb els encreuaments vigilats. 

Hi haurà dos punts d’avituallament: als quilòmetres 5 i meta. 

 

El circuit estarà restringit al trànsit, comptant amb membres de la Policia Local, 

Protecció Civil i Voluntaris per al control del mateix. 

 

 

El control de temps de la prova  es realitzarà mitjançant el sistema de 

cronometratge   

  

El circuit de la prova no està adaptat per a fer-lo en cadira de rodes.  

 

3. Inscripcions 

  

La quota per a participar en la VII 10k Benimodo i per tant, a tindre dret a 

classificar al ¨X Circuit Caixa Popular Ribera de Xúquer¨, serà de 6 euros.  

  

L’organització admetrà 20 inscripcions el dia de la cursa al mateix preu pero 

advertint per avançat que no donaran dret a chip (i per tant no seran puntuables 

per al circuit) ni garanteix la bossa del corredor.   

  

LA CURSA 10K ESTÀ LIMITADA A UN MÀXIM DE 500 PARTICIPANTS 

        

 

La inscripció estarà oberta fins al dijous 07 d’abril a les 24:00 h. mitjançant les 

webs: www.circuitriberadexuquer.com o www.cronorunner.com  
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 El DNI amb el que s’hagen inscrit serà la referència que tindrà l'empresa 

cronometradora per a fer la classificació individual i per equips, tant en aquesta 

cursa com al circuit. 

 

4. Els pitrals s'entregaran al edifici polivalent dins del POLIESTORTIU, a la 

persona inscrita prèvia presentació del D.N.I. en el lloc i la data senyalada 

per l’organització. Cadascun dels participants seran responsables del bon ús 

del pitral i del xip, amb les possibles desqualificacions contemplades en el 

reglament del circuit. 

  

L'organització de la prova es reserva el dret d’assignar lliurement l’ordre de la 

numeració dels pitrals, conforme al funcionament del X Circuit Caixa Popular  

Ribera de Xúquer.   

  

Si un/a corredor/a no porta el document identificador o demana el dorsal d'un 

company, l’organització decidirà si serà suficient que el facilite de forma verbal o 

no.  

 

 

5. DUTXES I VESTUARIS: 

L’organització disposarà de dutxes i vestuaris per als participants en el 

Poliesportiu Municipal. 

 

 

6. CATEGORIES  
 

 
 

ADULTS 
 

 

DISTÀNCIES 

 

JUNIOR: nascuts 2000 – 2004 
 

 

10.000 mts 

 

SENIOR: nascuts 1988 – 1999 
 

 

10.000 mts 

 

VETERANS A: nascuts 1978 – 1987 
 

 

10.000 mts 

 

VETERANS B: nascuts 1968 – 1977 
 

 

10.000 mts 

 

VETERANS C: nascuts 1967 o abans 
 

 

10.000 mts 
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Les edats es consideren complits en l’any en curs 2022. Aquestes categories 

serán masculines i femenines. 
 

 

7. PREMIS I TROFEUS:  
  

En la prova absoluta tindran trofeo els tres primers classificats de la general y de 

cada categoría i també hi hauran trofeus per als tres primers locals,el 1er equip 

de la general, i al mes veterà/na, tant masculí com femení, cap corredor podrá 

guanyar 2 trofeus 

 
 

 

 

8. CLASSIFICACIÓNS:  
  

Es realitzarà la següent classificació:  

  

1) General Absoluta, masculina i femenina.  

2) Per Categories, masculina i femenina.  

3) Per equips, masculins i femenins.  

  

Tot aquell corredor que no finalitza la cursa per qualsevol motiu, molèsties 

físiques, indisposició fisiol gica, etc… no li comptabilitzarà com a cursa i, per tant 

no puntuarà en la classificació global del circuit.  

  

El sistema de puntuació per a la classificació del X Circuit Caixa Popular Ribera 

de Xúquer. 

  

El control i seguiment dels corredors inscrits en  la cursa i en el X Circuit Caixa 

Popular  Ribera de Xúquer, es realitzarà mitjançant sistema informàtic i es podrà 

consultar en les plataformes www.circuitriberadexuquer.com i 

www.cronorunner.com esmentades anteriorment on també estarà tota la 

informació de la resta de proves.  

  
  

 

9. RECLAMACIONS:   
  

Les reclamacions hauran de ser realitzades verbalment a l'organitzador de la 

prova, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els 
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resultats. Si són desestimades per l'organitzador, es podran presentar per escrit al correu 

circuitriberadexuquer@hotmail.com o info@cronorunner.com  

  

S’estableix un termini de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions per escrit, 

per la qual cosa no s'acceptarà cap reclamació fora d’eixe termini, transcorregut 

el qual les classificacions seran definitives.  
  

En el termini de tres dies després de la celebració de cada prova, es faran públics 

els resultats provisionals en el facebook del Circuit i en les pàgines web 

www.circuitriberadexuquer.com i www.cronorunner.com on també es podrà 

trobar tota la informació de cadascuna de les curses i una galeria de fotografies. 

L’organització i l'associació cultural "X    Circuit Caixa Popular Ribera del Xúquer" 

vetlarà pel compliment d'aquest Reglament, sent responsabilitat de l’organització 

el correcte funcionament de la seua prova.  

  

No seran admesos per l'organització aquells participants que no estiguin 

oficialment inscrits o participen sense pitral, impedint que puguin prendre part de 

la cursa en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits.  

  

Quedarà automàticament desqualificat qualsevol corredor que no complete el 

circuit establert o no accepte les decisions dels membres de la organització.  

  

L'organització es reserva la facultat de que comprovada qualsevol irregularitat, 

impedir la participació a edicions posteriors, així com a la resta de curses del 

circuit.  

  

Tots els participants, pel fet de participar, accepten el present reglament. En cas 

de dubte, decidirà el criteri de la organització.  

  

Una vegada la inscripció s’haja fet efectiva, NO SERA REEMBOLSADA, excepte 

en el cas de que no se celebre la prova.  

  
  

  10. MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ:   

  
• Per no portar el pitral perfectament col·locat al pit durant tot el recorregut.  

• Per no portar el xip col·locat al lloc adequat o indicat pel cronometrador.  

• Per participar amb un pitral assignat i/o xip (o més d'un) assignat a un altre corredor.  

• Per participar amb un pitral no autoritzat per l’organització.  

• Per realitzar la inscripció amb les dades alterades intencionadament.  

• Per abandonar el recorregut delimitat per la prova.  

• Per donar mostres d’un comportament antiesportiu.  
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Aquells atletes que siguin desqualificats perden el dret a puntuar tant en la cursa 

com al circuit i participar en la resta de curses. La decisió sobre la possible 

desqualificació de l’atleta per les circumstàncies anomenades anteriorment serà 

adoptada pel Comitè Organitzador del circuit.  

  

Tot all  no previst en aquestes regles es resoldrà amb el reglament de la F.A.C.V. 

(Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana).  

  

A més de la desqualificació del Circuit, ni l'organització ni l'assegurança 

contractada per aquesta es faran càrrec del que pugui fer o passar a la persona 

en qüestió, que serà de la seua exclusiva responsabilitat.  

  

  

  11. SEGURETAT:  

  

La prova disposa de les assegurances que exigeix la ‘Llei de Seguretat viària’ 

(Responsabilitat Civil i d’accidents esportius). L'organització NO es farà 

responsable de possibles danys físics o morals que puguin produir-se al llarg de 

la prova com a conseqüència de patiment, lesions, imprudència o negligència, 

així com a la falsificació de dades del participant a la inscripció.  

  

L’organització disposa de d’ambulància amb servei mèdic durant la cursa per a 

atendre aquelles necessitats que pogueren sorgir.  

  

L’organització es reserva el dret de canviar el reglament, les dates i els 

recorreguts de les carreres si ho considera oportú, tot i informant dels canvis 

mitjançant la pàgina web.  

Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament, declaren conèixer i 

accepten el present reglament i en cas de dubte respecte de la interpretació de 

qualssevol del seus apartats prevaldrà el criteri de l'organització.  

Així mateix declaren trobar-se en bones condicions físiques i assumeixen el risc 

derivat de la pràctica esportiva.  

  

• Pel fet d'inscriure's, els participants declaren el següent:  

  

“Em trobi en una condició física adequada per a participar en la 

cursa, i lliurar de tota responsabilitat a l'organització de qualsevol 

accident o lesió que es poguera patir abans, durant o després de la 

pràctica esportiva, i renuncie expressament a qualsevol acció legal 

contra aquesta entitat. Durant el desenvolupament de la prova 
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contribuiré en tot el que siga possible amb l'organització, i 

especialment per tal d'evitar accidents personals.  

  

Autoritze, a més a més, que l'organització faça ús publicitari de nom, 

fotos i vídeos en la classificació de la prova i del Circuit, en els 

mitjans de comunicació i/o internet, sense demanar cap pagament o 

compensació”.  

  

  

  12. DADES DE CARÀCTER PERSONAL:  

  

De conformitat amb el que s’ha establert a l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, 

de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem de que les dades 

facilitades seran incorporades a un fitxer. La finalitat del tractament de les dades 

és l’organització i gestió del circuit, sent necessari aportar aquestes dades per 

poder participar en la cursa. Aquestes dades personals seran comunicades a 

l’empresa encarregada del cronometratge (que és la responsable contractualment 

de les dades).  

  

La inscripció en la present cursa suposa el consentiment del titular per al 

tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la publicació 

d’aquestes en els mitjans de comunicació. D’acord amb els interessos 

promocionals del X Circuit Caixa Popular Ribera de Xúquer, els inscrits 

cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret de reproduir el nom i 

cognoms, la seua imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mitjà de 

comunicació (premsa escrita, Internet, radio o televisió).  

  

Els titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició dirigint-se per escrit a l’organització.  

  

MESURES COVID-19. 

 

 

- A) ÚS DE LA MASCARETA: L’eixida es farà amb mascareta fins transcórrer els 

primers 300 m. Una vegada es creue la línia de meta i per a pujar al pòdium la 

mascareta 

serà obligatòria. 
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- B) DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

EL PARTICIPANT DECLARA QUE: 

1. És coneixedor/a de les mesures establides  en el protocol de prevenció per al 

Covid19 de lʼesdeveniment. 

2. Es compromet a cumplir les directrius o seguir les recomanacions que 

contenen tal 

protocol. 

3. Es compromet a no acudir o formar part de la cursa en el cas de tenir 

símptomes de 

contagi de Covid-19. 

4. És coneixedor i, accepta i assumeix, que en lʼactual estat, existeix un risc de 

contagi 

per Covid-19, amb les conseqüències que això podria derivar per a la seua 

persona, en termes de salut. 

 

5. Accepta que lʼorganització adopte mesures que sʼindiquen al protocol. 

6. En cas de resultar contagiat per Covid-19, el o la participant exclueix a 

lʼorganització 

de qualsevol responsabilitat en relació als possibles danys que pogueren derivar 

per a la 

seua persona. 

7. Accepta que si s´adoptaren mesures o decisions per part de l’organització amb 

l’objectiu de preservar la salut de les persones en el transcurs de la competició, 

no es 

podran considerar incomplides les obligacions essencials de l’organitzador, pel 

que no es 

podrà exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions o devolucions de preus, 

imports 

en concepte d’inscripció o drets de participació, costos que haguera incorregut 

l’esportista o club. 

8. Accepta totes les mesures referents al COVID-19 vigents en la data de cada 

cursa i la 

totalitat del reglament. 

- C) CESSIONS: 

El participant podrà cedir la seua inscripció en el cas de que tinga sintomes o siga 

positiu de Covid-19. 
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“Tot participant pel fet d'inscriure's, declara haver llegit i accepta aquest 

reglament”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el Club d’atletisme i l’excelentíssim Ajuntament de Benimodo volen 

animar-vos a que participeu i gaudiu d’este gran 

esport en la nostra localitat. 

 


