
                                 

                                                                                              

             

 

XXXI VOLTA A PEU A 

L’ALCÚDIA 
 

REGLAMENT DE LA 31 VOLTA A PEU A L´ALCÚDIA 
 

 

ARTICLE 1r. 

L´Ajuntament de l´Alcúdia i el Club d´Atletisme l´Alcúdia organitzen, La 31 edició de la volta a 

peu, em la qual podrá participar qualsevol persona, sense distinció de sexe, raça o nacio alitat. 

 

La 31 Volta a Peu de L´Alcúdia será puntuable per al VIII Circuit Caixa Popular Ribera de 

Xuquer.   

 

ARTICLE 2n. 

La prova tendrá lloc el dissabte 5 de Maig de 2018 a les 18:00 hores, per un circuit semiurbá amb 

una distancia de 10.000 metres, amb l´eixida i metaen la Avinguda Antoni Almela. Hi haurá 

d´avituallament, en el kilometre 5. L´organizació es reserva el dret a fer qualsevol modificació del 

recorregut. 

 

ARTICLE 3t.  

El preu per a inscriures a la 31 volta apeu será de 5 euros fent-se efectiu en el momento de la 

inscripció a través de la página del circuit www.circuitriberadexuquer.com o 

www.cronorunner.com. 

 

Samarreta comemorativa per cada participant inscrit per a la cursa. 

 

Una vegada la inscripcio s´haja fet efectiva, NO SERA REEMBOLSADA, excepte en el cas de no 

es celebre la prova. 

 

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

xip i será obligatori torna-lo a la finalizació de la prova. En cas de pèrdua, no devolució o quonsevol 

tipus de negligencia a l´hora de tornar el xip es penalizará als implicats amb una sancio de 20€. 

 

L´organització s´encarregarà d´informar a l´infractor da la no devolució, prenet les mesures 

oportunes a la base del circuit per a properes curses. 

 

El circuit de la prova no está adaptat per a fer´lo en cadira de rodes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.circuitriberadexuquer.com/
http://www.cronorunner.com/


                                 

                                                                                              

ARTICLE 4é.  
La inscripció per a les categories inferiors (prebenjami, benjamí, aleví infantil i cadet) serà gratuita 

i es pot realizar de dues formes: 

- A través de la plataforma d´inscripcions, que tindran xip i computaran per el VIII Circuit 

Caixa popular Ribera de Xuquer. 

- El dia de la prova, com a maxim, mitja hora abans. No tindran xip i no computaran per al 

VIII Circuit Caixa Popular Ribera de Xuquer. 

 

 

ARTICLE 5é.  
No s´acceptaran inscripcions al mateix dia de la proba en categoría sènior i veterà. No serán 

admesos per l´organització aquells participants que no estiguin oficialment inscrits o participen 

sense pitral, impedint que pugen prendre part de la cursa en defensa del drets dels 

reglamentàriament inscrits. 

                                                                                

                                                                                                  

 

ARTICLE 6é – 

Les inscripcions es tancaran el 2 de Maig en modalitat ingres/transferencia i fins el dia 4 de 

Maig en la modalitat amb tarjeta o cuan el nombre de participants inscrits arriben a 1.200. 

 

 

 

ARTICLE 7é.  
. Hi haurà tres tipus de clasificacions: Clasificació general absoluta (orde dárribada) Classificació 

per categories (en funció de l´edat i sexe) Classificació de corredors locals (masculina i femenina) 

 

ARTICLE 8é.  
En la classificació per categories les edats i els trofeus serán el següents: 

 

 

 

 

HORA   CATEGORIA   ANY  N.     DISTANCIA   VOLTES   

18:00   PREBENJAMÍ  MASCULÍ    I    FEMEMÍ     Hasta    2009    300   1/2A   

18:10   BENJAMÍ  MASCULÍ    I    FEMEMÍ     2009-‐2010     600   1A   

18:20   ALEVÍ  MASCULÍ    I    FEMEMÍ     2007‐2008     1.000   1A   

18:30   INFANTIL   MASCULÍ    I    FEMEMÍ     2005-‐2006     2.000   2A   

18:40   CADET  MASCULÍ    I    FEMEMÍ     2001-‐2004     2.000   2A   

18:40   JUNIOR    MASCULÍ    I   FEMENÍ     1996-‐2000              10.000   1B   

19:00   SENIOR    MASCULÍ    I   FEMEMÍ     1984-‐1995     10.000   1B   

19:00   VETERÀ  A    MASCULÍ    I   FEMEMÍ     1974-‐1983     10.000   1B   

19:00   VETERÀ  B    MASCULÍ    I   FEMEMÍ     1964-‐1973    10.000   1B   

19:00   VETERÀ  C    MASCULÍ    I   FEMEMÍ     1963   I  ANTERIORS     10.000   1B   

 

 

 

 

 



                                 

                                                                                              

 ARTICLE 9é. 

 Tindràn trofeo els tres primers classificats de cada categoría, aixi com el primer local en masculí i 

femení. Els atletes locals també obtén als tres primers trofeus. Els trofeus no serán acumulatius. 

 

ARTICLE 10é. 

Les reclamacions o impugnacions són compència del jutge àrbitre al qual li s´han de presentar 

verbalment, fins 30 minuts després de donarse els resultat oficials. La decisió del jutge àrbitre será 

inapel-lable 

 

L´associació cultural “Circuit Ribera de Xuquer” velarà per cumpliment d´aquest Reglament, 

siguent responsabilitat de cada Entitat Organizadora el correcte funcionament de la seua prova. 

 

ARTICLE 11é. 

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

desqualificació de l´atleta Seràn desqualificats tots els corredors que no facen el recorregut complet, 

i els que córreguen en una categoría que no els corresponga.  

 

 

ARTICLE 12é.  
La organització declina totes les responsabilitats de posibles danys que els corredors pugen 

ocasionar a terceres persones o a ell mateixos fisics o morals durant la prova, com conseqüencia de 

patiment, lesions, imprudencia o negligencia, aixi com la flasificació de dades del participant a la 

inscripció. 

 

De comformitat amb el que s´ha establet a l´article 5 de la llei orgánica 15/1999, de protección de 

dades de carácter personal, l´informem de que les dades facilitadesseran incorporades a un fitxer. La 

finalitat del tractament de les dades es lóranització i gestió de l´sment´t circuit, sent necesari aportar 

aquestes dades per poder participar en les diferents proves. Aquest dades personals serán 

comunicades a l´empresa encarregada del cronometrage i a les entitats i organismos organitzadors 

de cada una de les proves que composen el circuit. 

 

La inscripció en el present circuit suposa el consentiment del titular per al tractamen de les seues 

dades personals, així com la comunicación i la publicació d´aquestes en els mitjans de 

comunicación. D´acord amb els interesos promosionals del VIII Circuit Ribera de Xúquer, els 

inscrits cedeixwn de manera indefinida a l´organització el dert de reproduir el nom i cognoms, la 

seua imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mitjá de comunicación(prensa escrita, 

internet,radio o televisió). 

 

Els titulars podrán exercir els seus dets d´accès, rectificació, cancel-lació i oposición dirigint-se per 

escrit a l´entitat organitzadora. 

 

ARTICLE 13é.  
Hi haurà um servei mèdic i d´ambulancia em çmeta i em cua de carrera, fins la seua finalitació. 

 

ARTICLE 14é.  
Tots els participants, podrán utilizar les dutxes de la Ciutat Esportiva els Arcs. 

 

                                CLUB ATLETISME L´ALCUDIA 

                                                              L´Alcúdia, Març del 2018   


