Ajuntament d’Alberic

XXIV VOLTA A PEU ALBERIC
La Carrera de la Mona
Dissabte 19 de maig de 2018 a les 18:00 Hores

Reglament
Article 1.- l’Excel.lentíssim Ajuntament d’Alberic amb la colaboració del grup de correr
RATATLETES ALBERIC organitza la 24ª Volta a Peu a Alberic.

La Volta a Peu a Alberic será la séptima prova puntuable per al VIII CIRCUIT RIBERA DE XÚQUER
La prova tindrá lloc el dìssabte 19 de maig de 2018 a les 18:00 hores les categories infantils
(prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet) i a partir de les 19:30 hores, la categoría
absoluta (junior, Senior i Veterans). El recorregut es per un circuit mixte (urbà i rural) amb
eixida i meta al canto de l’Avinguda Glorieta amb C/ Cervantes (davant del Richy Bar) el que
tindrá un total de 8,5 kms. Hi haurà avituallament, en el kilometre 4 i al finalitzar la prova.
IMPORTANT: Aquest any canviem el lloc de l’eixida i meta de la carrera: en C/Cervantes
(Exida) i en l’Avinguda Glorieta (Meta).
Article 2.- PARTICIPACIÓ: Podrà participar qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat,

majors de 18 anys, o amb autorització paterna per als participants nascuts en l’any 2000 que encara no
tinguin els 18 anys complits. També podran participar els corredors menors d'edat segons s'estableix en el
punt 6 (Categories), amb autorització paterna. Per tal de participar a les categories absolutes i adquirir el
dret a puntuar al circuit, els/les participants han de complir els requisits establerts al Circuit Ribera de
Xúquer.
La prova te un llimit d’inscripcions de 700 corredors.
Article 3.- INSCRIPCIONS: La quota per a participar en la 24ª Volta a Peu a Alberic i, per tant, a

tindre dret a classificar al VIII Circuit Ribera de Xúquer, serà de 6 euros

La inscripció estarà oberta des del divendres 27 d’abril fins al dijous 17 de maig a les 00.00 de la nit o quan
es cubrisca el llimit de 700 participants, mitjançant les webs: www.circuitriberadexuquer.com o
www.cronorunner.com per a les categories que són puntuables per al circuit.
El preu de l’incripció será de 6 € que s’abonaràn per tarjeta o transferencia a la mateixa web:
www.cronorunner.com.
Les inscripcions de les
www.cronorunner.com.
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El dia de la cursa “SOLS” es podrán inscriure les categories infantils de forma gratuita.

“IMPORTANT: ¡¡ NO HAURÁN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA CARRERA PER A LA
CATEGORIA ABSOLUTA!!”

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.
Els tutors/mares/pares dels atletes menors de 18 anys hauran de fer la inscripció i l'autorització dels seus
fills/es en la web. Obligatoriament hauran de seleccionar la casella d'autorització paterna o materna
aportant les seues dades (nom, cognoms i DNI) i el consentiment de responsabilitat per a què els seus
fills/es puguin participar en la cursa.
Article 4.- DORSALS: Els dorsals es podrán arreplegar el dia de la volta, des de les 17:00
hores per a les categories infantils i des de les 18:00 hores la categoría absoluta, fins mitja
hora abans del començament de la prova, previa presentació del D.N.I. L’organització es
reserva el dret d’assignar lliurement l’orde de la numeració dels dorsals.

L'organització de la prova es reserva el dret d’assignar lliurement l’ordre de la numeració dels pitrals,
conforme al funcionament del VIII Circuit Ribera de Xúquer.
En cas de pèrdua, no devolució o qualsevol tipus de negligència a l’hora de tornar el xip es penalitzarà als
implicats amb una sanció de 20€. L'organització s’encarregarà d’informar a l’infractor de la no devolució,
prenent les mesures oportunes a la base de dades del circuit per a properes curses.
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.
Article 5.- RECORREGUT: La distancia de la prova absoluta será de 8.500 metres
aproximadament. La prova consta de dues voltes a un circuit urbà i rural. Al llarg del
recorregut, el corredors passaràn per un dels llocs més emblemàtics i pulmó verd de la
nostra població, com es la Muntanyeta. El control de temps de la prova absoluta es realitzarà

mitjançant el sistema de cronometratge amb xip i serà obligatori tornar-lo a la finalització de la prova.

Article 6.- HORARI / CATEGORIES / DISTÀNCIA:

Les categories del VIII CIRCUIT RIBERA DE XÚQUER queden establertes de la següent manera:
Proves Infantils: Tindrán l’eixida a partir de 18:00 hores, seguint el següent ordre de
carreres:
Categoria
Pre-Benjamins
Benjamins
Alevins
Infantils
Cadets

Nascuts
2011 o posteriors
2010-2009
2008-2007
2006-2005
2004-2001

Distància
100 metres
400 metres
1.000 metres
1.500 metres
2.000 metres

Les categories seran masculines i femenines, les curses seran conjuntes no per gènere.
Prova Absoluta: Tindrà l’eixida a les 19:30 hores, amb eixida al C/ Cervantes, meta a
l’Avinguda Glorieta (davant del Richy Bar) i amb un recorregut de 8.500 metres.

Categoria
Junior
Senior
Veterans A
Veterans B
Veterans C

Nascuts
2000-1996
1995-1984
1983-1974
1973-1964
1963 o abans

Distància
8.500 metres
8.500 metres
8.500 metres
8.500 metres
8.500 metres

Les categories seran masculines i femenines, les curses seran conjuntes no per gènere.
CLASSIFICACIÓNS PER AL CIRCUIT: 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
fisiològica, 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 VIII Circuit Ribera de Xúquer, es troba al punt 9 del
reglament del circuit.
El control i seguiment dels corredors inscrits en la cursa i en el VIII Circuit 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.

Article 7.- TROFEUS:
En les categories infantil: es donarà una medalla conmemorativa a tot el qui acabe la carrera.
També hi haurà trofeus per als 3 primers classificats de cada categoría, tant masculí com
femení.
Categoria absoluta:
-

Als tres primers corredors en arribar a meta, tant masculins com femenins, de cada
categoria.
Primer corredor local masculí i femení.
També hi haura trofeu per al primer corredor discapacitat.
Prova Absoluta: Tots els atletes degudament inscrits rebran una bossa del corredor,
composta d’una motxilla, una mona (panquemao tradicional del nostre poble), més
altres obsequis que obtinga l'organització dels patrocinaodrs.

IMPORTANT: La bolsa del corredor serà entregada en el moment de la
retirada del dorsal.

Article 8.- SERVEIS AL CORREDOR: Avituallaments; aigüa al Km 4 i al final de la carrera.
Aixi com beguda isotónica i fruita d’estiu.
Els serveis mèdics i ambulància estaran situats a la línia de meta.
Les dutxes estarán habilitades al Jardín de l’amor (junt a l’institut Consuelo
Aranda).
Article 9.- Són motius de desqualificació en la carrera:

• 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.
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 allò 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.
Article 10.- 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 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 "VIII Circuit 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.
Article 11.- RESPONSABILITAT: 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.

PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I PROTECCIÓ
Pel sol fet d’inscriure’s, el participant declara el següent: "Em trobe en estat de salut òptim
per a participar en la XXIV Volta a peu d’Alberic 2017. A més, eximisc de tota responsabilitat
a l'Organització, Patrocinadors o altres institucions participants davant qualsevol accident o
lesió que poguera patir abans, durant i / o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant
des del principi a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats. Durant el
desenvolupament de la competició contribuiré en el possible amb l'Organització, per evitar
accidents personals. Autoritze a més a que l'Organització faça ús publicitari de fotos, vídeos i
qualsevol altre tipus de material audiovisual en què puga figurar, acceptant la publicació del
meu nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i / o Internet, sense
esperar pagament, compensació o retribució per aquest concepte”.

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 VIII Circuit 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.

“Tot participant pel fet d'inscriure's, declara haver llegit i accepta aquest
reglament”

