
  
 
 

 

REGLAMENT XXXIV VOLTA A PEU A L’ALCÚDIA 
 

ARTICLE 1r. 

 

El Club d´Atletisme L´Alcúdia organitza  amb la col.laboració de Caixa Rural de 

L’Alcúdia i L’Ajuntament de L´Alcúdia, la 34 edició de la Volta a Peu, en la qual 

podrà participar qualsevol persona, sense distinció de sexe, raça o nacionalitat. 

La 34 Volta a Peu de L´Alcúdia serà puntuable per al XI Circuit Caixa Popular Ribera 

de Xúquer, tant en categories inferiors com d’adults. 

 

ARTICLE 2n. 

 

Les proves tindràn lloc el dissabte 29 d’Abril de 2023 a partir de les 18:00 hores, 

per les de categories inferiors i de les 19:00 hores la d’adults.  

Aquesta última per un circuit semiurbà amb una distància de 10.000 metres, amb 

l´eixida i meta a l’Avinguda Antoni Almela.  

Hi haurà avituallament al Quilòmetre 5.  

L´organizació es reserva el dret a fer qualsevol modificació del recorregut. 

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

El lliurament dels pitrals es podran arreplegar fins mitja hora abans del 

començament de la prova. 

 

ARTICLE 3r. 

 

El preu per a inscriure’s a la 33 Volta a Peu serà de 8 euros fent-se efectiu en el 

moment de la inscripció. 



  
 

 

Les inscripcions  per la plataforma  www.cronorunner.com 

Cada participant haurà de comprobar que la inscripció s’ha fet correctament i una 

vegada realitzat el pagament, haurà de verificar que apareix en la llista d’inscrits i 

confirmats. En el cas de detectar qualsevol incidencia, s’haurà de posar en 

contacte via correu electrònic a info@cronorunner.com. 

Seguint el procediment d’inscripció dins la página de www.cronorunner.com, el 

corredor per inscriure’s accepta i assumeix la titulada LLEI DE PROTECCIÓ DE 

DADES, i tot el que hi ha escrit.  

Una vegada la inscripció s´haja fet efectiva, NO SERÀ REEMBOSSADA, excepte en 

el cas de que no es celebre la prova. 

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

cronometratge amb xip integrat al pitral. 

Les inscripcions es tancaran el dijous 27 d’Abril a les 00:00 hores o quan el nombre 

de participants inscrits arriben a 1.000. 

 

 

ARTICLE 4r. 

 

L’inscripció per a les categories inferiors (prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i 

cadet) serà gratuïta i es pot realitzar de dues formes: 

 

- Per la plataforma, www.cronorunner.com ,  tindran xip i computaran pel XI 

Circuit Caixa Popular Ribera de Xúquer. 

- El dia de la prova, com a màxim, mitja hora abans. No tindran xip i no 

computaran per al XI Circuit Caixa Popular Ribera de Xúquer. 

 

 

ARTICLE 5é. 
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No seran admesos per l´organització aquells participants que no estiguen 

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

la cursa en defensa dels drets reglamentàriament inscrits. 

Els menors d’edat que vuiguen participar, hauran d’aportar un justificant amb 

l´autorització de la mare, pare o tutor a la retirada del pitral. 

 

ARTICLE 6é. 

 

L'horari i distàncies de cada categoría, seran els següents: 

 

HORA CATEGORIA ANY 
NAIXIMENT 

DISTANCIA 
METRES 

18:00 CATEGORÍA CHUPETÍ 2023-2018 100 

18:00 PREBENJAMÍ MASCULÍ I FEMEMÍ 2017-2016 300 

18:10 BENJAMÍ MASCULÍ I FEMEMÍ 2014-2015 500 

18:20 ALEVÍ MASCULÍ I FEMEMÍ 2012-2013 1.000 

18:30 INFANTIL  MASCULÍ I FEMEMÍ 2010-2011 1.500 

18:40 CADET MASCULÍ I FEMEMÍ 2006-2009 2.000 

19:00 JUNIOR MASCULÍ I FEMENÍ 2001-2005 10.000 

19:00 SÈNIOR MASCULÍ I FEMEMÍ 1989-2000 10.000 

19:00 VETERÀ A MASCULÍ I FEMEMÍ 1979-1988 10.000 

19:00 VETERÀ B MASCULÍ I FEMEMÍ 1969-1978 10.000 

19:00 VETERÀ C MASCULÍ I FEMEMÍ 1964-1968 10.000 

19:00 VETERÀ D MASCULÍ I FEMEMÍ 1963 o abans 10.000 

19:00 DIVERSITAT FUNCIONAL MASCULÍ Des del 2005 10.000 

19:00 DIVERSITAT FUNCIONAL FEMENÍ Des del 2005 10.000 

 

 

ARTICLE 7é. 

 

TROFEUS I OBSEQUIS 

En la classificació per categories les edats i els trofeus seran els següents:  



  
 

 

HORA CATEGORIA ANY 
NAIXIMENT 

DISTANCIA 

 

TROFEUS 

19:00 ABSOLUTA MASCULÍ I FEMENÍ Des del 2005 10.000 PRIMER GENERAL 

19:00 JUNIOR MASCULÍ I FEMENÍ 2004-2000 10.000 3 PRIMERS + LOCAL 

19:00 SÈNIOR MASCULÍ I FEMEMÍ 1999-1988 10.000 3 PRIMERS + LOCAL 

19:00 VETERÀ A MASCULÍ I FEMEMÍ 1987-1978 10.000 3 PRIMERS + LOCAL 

19:00 VETERÀ B MASCULÍ I FEMEMÍ 1977-1968 10.000 3 PRIMERS + LOCAL 

19:00 VETERÀ C MASCULÍ I FEMEMÍ 1967-1958 10.000 3 PRIMERS + LOCAL 

19:00 VETERÀ D MASCULÍ I FEMEMÍ 1963 o abans 10.000 3 PRIMERS + LOCAL 

19:00 DIVERSITAT FUNCIONAL MASCULÍ Des del 2005 10.000 3 PRIMERS + LOCAL 

19:00 DIVERSITAT FUNCIONAL FEMENÍ Des del 2005 10.000 3 PRIMERS + LOCAL 

19:00 EQUIP MASCULÍ I FEMENÍ Des del 2005 10.000 PRIMER GENERAL 

 

 

ARTICLE 8é. 

TROFEUS: 

Al primer clasificat general absolut (per ordre d´arribada), tant en categoría 

masculina com a la femenina. 

Als tres primers clasificats de cada categoría + al primer local tant en categoría 

masculina com a la femenina. 

Al primer equip clasificat, tant en categoría masculina com a la femenina.  

Per a la clasificació per equips, per a la categoría masculina, puntuaran els 5 

millors atletes seguint l’ordre de la classificació i per a la categoría femenina 

puntuaran les 3 millors atletes seguint l’ordre de la classificació.  

 

Els trofeus no seran acumulatius. 

 

Borsa del corredor amb samarreta commemorativa de la prova i tot allò que puga 

aconseguir l'organització.  

 



  
 

Hi hauran pitrals disponibles el día de la prova al preu de 5€,  No tindran xip, ni 

borsa del corredor i NO computaran per al XI Circuit Caixa Popular Ribera de 

Xúquer. 

 

ARTICLE 9é. 

 

Les reclamacions o impugnacions s´han de presentar a l’organització verbalment, 

fins 30 minuts després de donar-se els resultat oficials. La decisió dels 

organitzadors serà inapel•lable. 

 

ARTICLE 10é. 

 

La manipulació del pitral, així com la falsedat en qualsevol dada de la inscripció 

significarà la desqualificació de l´atleta. Seran desqualificats tots els corredors que 

no facen el recorregut complet, i els que córreguen en una categoria que no els 

corresponga. 

 

ARTICLE 11é. 

 

L’organització declina totes les responsabilitats de possibles danys que els 

corredors puguen ocasionar a terceres persones o a ells mateixos, físics o morals 

durant la prova, com a conseqüencia de patiment de lesions, imprudència o 
negligència, així com la falsificació de dades del participant a la inscripció. 

 

 

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 

es l’organització i gestió de l´esmentat circuit, sent necessari aportar aquestes 



  
 

dades per a poder participar en les diferents proves. Aquestes dades personals 

seran comunicades a l´empresa encarregada del cronometratge i a les entitats i 

organismes organitzadors de cada una de les proves que composen el circuit. 

 

 

 

L’inscripció en el present circuit 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 Ribera del 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´entitat organitzadora. 

 

ARTICLE 12é. 

 

Hi haurà un servei mèdic i d´ambulància en línia de meta i en cua de carrera, fins la 

seua finalització. 

 

ARTICLE 13é. 

 

Tots els participants, podran utilitzar les dutxes de la Ciutat Esportiva els Arcs. 

 

ARTICLE 14é. 

 



  
 

Uns dies abans de la celebració de la prova es publicarà a la web de Cronorunner, 

el protocol covid de la prova, en funció de les restriccions sanitàries i normativa 

vigent en eixe moment, el contingut del qual serà de compliment obligatori per a 

tots els participants de la prova, a més de voluntaris i membres de l'organització. 

CLUB ATLETISME L´ALCUDIA 

L´Alcúdia, Abril del 2023 


