Reglament XXXII Volta a peu 9 d’octubre
Vilamarxant 2022

1. La XXXII Volta a Peu 9 d'Octubre de Vilamarxant es celebrarà el dia 9 d'Octubre de
2022, a les 9:00h. L'eixida i arribada estaran situades a la Replaça (entre el c/ sant Blai i
el c/ Llibertat).
2. A la prova tindrà accés qualsevol persona, sense distinció d'edat, sexe i nacionalitat.
3. Categories, horaris i distància recorreguda:
CATEGORIA
Màster (M i F)
Veterà C (M i F)
Veterà B (M i F)
Veterà A (M i F)
Senior (M i F)
Junior (M i F)
Juvenil (M i F)
Cadet (M i F)
Infantil (M i F)
Aleví (M i F)
Benjamí (M i F)
Prebenjamí (M i F)
Menudets (M i F)

ANY
1958 i anteriors
1967 - 1959
1968 - 1977
1978 - 1987
1988 - 1999
2000 - 2004
2005 - 2006
2007 – 2008
2009 – 2010
2011 - 2012
2013 - 2014
2015 - 2016
2017 i posteriors

Hora eixida
9:00 h
9:00 h
9:00 h
9:00 h
9:00 h
9:00 h
9:00 h
10:15 h
11:00 h
11:15 h
11:30 h
11:45 h
12:00 h

Distància
10 km
10 km
10 km
10 km
10 km
10 km
5 km
2.350 m
1.200 m
600 m
430 m
250 m
100 m

4. CATEGORIA ABSOLUTA: màster, veterans (A, B i C), sènior i junior.
4.1. Inscripcions per Internet
4.1.1. Inscripció + samarreta: 10€ (inclou el dorsal amb xip)
✓ Web: https://cronorunner.com/evento.php?ref=275-1615
✓ Pagament: mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit.
✓ Període d'inscripció: fins les 23.59 hores del 4 d’octubre de 2022 o quan
s’arribe a la xifra de 500 participants.
4.1.2. Inscripció sense samareta: 5€ (inclou el dorsal amb xip)
✓ Web: https://cronorunner.com/evento.php?ref=275-1615
✓ Pagament: mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit.
✓ Període d'inscripció: fins les 23.59 hores del 6 d’octubre de 2022 o
quan s’arribe a la xifra de 500 participants.
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4.2. Inscripcions presencials:
•

A partir de les 8 h del dia 9 d'octubre, en línia de meta, i fins 15 minuts abans
del començament de la prova.

•

En aquest cas, l'atleta abonarà 5€ i correrà amb dorsal 0, sense tindre dret ni a
samarreta ni a trofeu, ni a constar en la classificació.

5. ALTRES CATEGORIES: juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí, prebenjamí i menudets.
5.1. Inscripció amb samarreta:
✓ Web https://cronorunner.com/evento.php?ref=275-1615

✓ Preu: 7€
✓ Període d'inscripció: fins les 23.59 hores del 4 d’octubre de 2022
5.2. Inscripció sense dret a samarreta:
5.2.1. Per Internet:
✓ Web: https://cronorunner.com/evento.php?ref=275-1615
✓ Inscripció gratuïta
✓ Període d'inscripció: fins les 23.59 hores del 6 d’octubre de 2022
5.2.2. Inscripcions presencials:
✓ Inscripció gratuïta
✓ A partir de les 9 hores del dia 9 d'octubre, en línia d’eixida
(Replaça), i fins 15 minuts abans del començament de la prova.
6. Cap atleta podrà disputar la prova si no ha formalitzat la preceptiva inscripció.
7. En finalitzar la prova de la categoria absoluta (màster, veterans, sènior i junior) es
publicaran les classificacions i temps de cada corredor/a al web abans esmentat)
8. Dorsals:
- El repartiment dels dorsals es farà en la línia d'eixida a partir de les 8 hores
(caldrà presentar el DNI; imprescindible per a les inscripcions telemàtiques).
- És preceptiva la col·locació del dorsal en el pit i de forma visible. Cap atleta
podrà desprendre's del dorsal fins haver acabat la prova.
2

Reglament XXXII Volta a peu 9 d’octubre
Vilamarxant 2022

- Per a considerar que un corredor/a ha finalitzat la prova i està, per tant, en
condicions d’optar a trofeu, haurà d’haver sigut detectat pels controls efectuats
per Cronorunner. De no ser així, no figurarà en la classificació final.
9. La samarreta del corredor/a (si n’ha reservat) s’entregarà en el moment de la retirada
del dorsal.
10. La Volta disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents per als
corredors/ores inscrits en temps i forma.
11. Totes les persones participants, pel fet de participar-hi voluntàriament, es declaren
en bones condicions físiques i assumeixen el risc derivat de la pràctica esportiva.
12. L'organització podrà desqualificar o excloure de la prova qualsevol participant que
no complisca les normes de la carrera o tinga un comportament antiesportiu. Seran,
motius d’exclusió, entre d’altres:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

No realitzar el recorregut complet marcat per l’organització de la cursa.
No portar el dorsal en un lloc visible.
Participar amb un dorsal que corresponga a un altre/a corredor/a.
Participar amb un dorsal no autoritzat per l’organització.
Realitzar la inscripció amb les dades personals alterades, falses o incorrectes.
No facilitar la documentació requerida per l’organització.
Mostrar un comportament antiesportiu.
Qualsevol altra que implique una conducta incívica i/o antiesportiva.

13. Hi haurà punt d'avituallament (aigua), auxilis mèdics bàsics en línia de meta i
serveis de dutxes (al pavelló municipal).
14. Qualsevol reclamació es realitzarà verbalment a l'organització, com a molt tard fins
als 15 minuts posteriors a la comunicació oficial dels resultats. L'organització estudiarà
les possibles reclamacions i emetrà un veredicte inapel·lable.
15. Es prohibeix als menors d'edat participar en cap prova que no siga la que per edat
els correspon. Si ho fan, la responsabilitat recaurà en els pares/mares o tutors legals.
16. La participació en la prova suposa la plena acceptació de les seues normes.
Qualsevol incidència no prevista en aquest reglament serà resolta inapel·lablement per
l'organització. En cas de dubte, prevaldrà el criteri de l'organització.
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17. Trofeus:
✓ Hi haurà tres trofeus per categoria (excepte en la categoria de menudets, on
cada atleta rebrà una medalla).
✓ La persona guanyadora de la categoria absoluta (màster, veterans, sènior i
junior) rebrà el trofeu «Lucas Sanchis Gil».
✓ La 1a / el 1r atleta veterà/master en arribar a meta rebrà el trofeu «Joan Eusebi
Sanchis».
✓ Els trofeus no són acumulatius, per la qual cosa un corredor/a no podrà rebre
més d’un trofeu.
18. Lliurament de trofeus
• Màster, veterans, sènior, junior, juvenil i cadets: 10:45 hores, aproximadament.
• Resta de categories: a partir de les 12:30 hores, aproximadament.

Organitza:

Col·labora:
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