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XIX VOLTA A PEU GAVARDA 
 

DISSABTE 27 D’ABRIL DE 2019, 19:00 hores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ORGANITZACIÓ: 
 

L’excel·lentíssim Ajuntament de Gavarda organitza la 19 edició de la Volta a Peu a Gavarda 
que tindrà lloc a partir de les 17.30 hores en categories menors i a partir de les 19 hores en 
categories absolutes. El lloc d’eixida i meta estarà situat a la Plaça de l’Ajuntament. 
Aquista volta serà puntuable per al IX CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER. 
 
 
 2. PARTICIPACIÓ: 
 
Podrà participar qualsevol persona sense distinció de cap tipus. 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. 
 
 
 3. INSCRIPCIONS: 
 
La quota per a participar en la XIX Volta a Peu a Gavarda i, per tant, a tindre dret a classificar-
se al IX Circuit Ribera de Xúquer, serà de 5 euros. 
 
L'organització estableix que la inscripció per a les carreres menors serà gratuïta, admetrà 
inscripcions el dia de la cursa al mateix preu però advertint per avançat que no donaran dret a 
chip (i per tant no seran puntuables per al circuit), ni garanteix borsa del corredor.  
 
La cursa absoluta està limitada a un màxim de 600 participants. 
 
Les inscripcions estaran obertes fins al divendres 26 d’abril a les 12.00 hores en les webs 
www.circuitriberadexuquer.com o en www.cronorunner.es modalitats inferiors i adults. Per a 
les carreres dels menors la inscripció també es podrà realitzar el mateix dia de la prova a partir 
de les 16:30 hores. 
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4. PITRALS: 
 
Els pitrals s'entregaran personalment a la persona interessada prèvia presentació del d.n.i. 
L'organització de la prova es reserva el dret d’assignar lliurement l’ordre de la numeració dels 
pitrals, conforme al funcionament del IX Circuit Ribera de Xúquer. 
 
 
 5. RECORREGUT: 
 
La distància total de les proves absolutes serà de 8.050 metres. 
El trajecte serà urbà i rural, la prova comença a la plaça de l’ajuntament, on es donarà una 
primera volta per dins del poble, i que passarà per línia de meta, seguint per dins del nucli 
urbà i bordejant-lo, amb pujades i baixades es dirigirà cap al barri de Villariezo, continuant per 
dins de l’hort de la Paloma on es faran uns 2 km, i tornant de nou al nucli urbà, on ja s’hauran 
completat 6 kilòmetres. Els últims 2 kilòmetres són de ben segur els més exigents de la prova, 
amb fortes pujades fins arribar al dipòsit i a continuació a línia de meta.  
 
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. 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€. La empresa de cronometratge 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. 
 
El circuit de la prova no està adaptat per a fer-lo en cadira de rodes. 
 
 

6. CATEGORIES: 
 

Les categories queden establertes de la següent manera: 
 
INFERIORS NASCUTS  ADULTS NASCUTS 
BENJAMÍ 2010 2011 JUNIOR 2001 1997 
ALEVÍ 2008 2009 SENIOR 1996 1985 
INFANTIL 2006 2007 VETERANS A 1984 1975 
CADET 2005 2002 VETERANS B 1974 1965 
   VETERANS C 1964 o abans 
 
 
Aquestes categories seran masculines i femenines, les curses seran conjuntes no per gènere. 
En la cursa afegim la categoria NO COMPETITIVA de INICIACIÓ/NANOS per a xiquets nascuts 
l’any 2012 o posteriors a aquest. 
 
 
 7. DISTÀNCIES: 
 
Les distàncies per a les diferents proves seran les següents: 
 
INICIACIÓ 100 MTS INFANTIL 1.400 MTS 
BENJAMÍ 400 MTS CADETS 2.000 MTS 
ALEVÍ 1.000 MTS ABSOLUTA 8.050 MTS 
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8. PREMIS I TROFEUS: 
 

L'organització estableix la entrega de trofeus als 3 primers classificats de cada categoria tant 
masculina com femenina, exceptuant la categoria iniciació, que serà no competitiva i tots els 
participants rebran el mateix premi al finalitzar pel fet de participar. També rebrà trofeu el 
primer classificat local a totes les categories competitives, tant en categoria masculina com 
femenina, la persona més veterana, el guanyador i guanyadora de la carrera absoluta i el club 
més nombrós rebrà un detall.  
 
L’entrega de trofeus es realitzarà cap a les 20 hores, una vegada acabada la prova, prop de la 
zona de meta. 
 
 

9. SERVEIS PER ALS CORREDORS:  
 
- Bossa del corredor. És repartiran 600 borses, que s’entregaran junt als pitrals a tots aquells 
inscrits a la carrera en les categories de adults (júnior, sènior, veterans A-B-C). 
 
- Avituallaments. Aigua al kilòmetre 5 (carrera absoluta). Aigua i taronja natural en prop de 
meta per a tots els participants. 
 
- Dutxes i vestuaris, estaran habilitats a la piscina municipal. 
 
- Ambulància: lloc fixe prop de meta i en la carrera absoluta darrere dels corredors. 

 
 
10. RECLAMACIONS:  

 
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment 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 podrà presentar reclamació per escrit al correu que tenim habilitat en el 
contacte de la pàgina web, facebook o al correu: circuitriberadexuquer@hotmail.com 
 
S’estableix un termini de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions escrites que s’estimen 
oportunes, i no s'acceptarà cap reclamació fora del termini. Una vegada transcorregut les 
classificacions seran definitives. 
 
L'associació cultural "Circuit Ribera del Xúquer" velarà pel compliment d'aquest reglament, sent 
responsabilitat de cada Entitat Organitzadora el correcte funcionament de la seua prova. 
 
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 
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. 
 
Una vegada la inscripció s’haja fet efectiva, NO SERA REEMBOLSADA, excepte en el cas de que 
no es cèlebre la prova. 



4 
 

 
11. DESQUALIFICACIONS: 
  

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 a un altre corredor o no autoritzat per l’organització. 
• Per realitzar la inscripció amb les dades alterades intencionadament. 

• Per abandonar el recorregut delimitat per la prova i no complir la distancia marcada. 
• Per donar mostres d’un comportament antiesportiu. 

 
Aquells atletes que siguen desqualificats perden el dret a puntuar i participar en la resta de 
carreres. La decisió sobre la possible desqualificació de l’atleta per les circumstàncies 
anomenades anteriorment serà adoptada pel Comitè Organitzador del circuit. 
 
 

12. RESPONSABILITAT:  
  

La prova disposa de les assegurances de responsabilitat Civil i d’accidents esportius. 
L'organització NO es farà responsable de possibles danys físics o morals que puguen 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 es reserva el dret de canviar el reglament, les dates i els recorreguts de les 
carreres si ho considera oportú, fent-ho públic mitjançant la pàgina web i altres reds. 
 
Tot participant pel fet d’inscriure’s lliure i voluntàriament, declara haver llegit, accepta i coneix 
les normes del present reglament, manifesta trobar-se en bones condicions físiques i assumint 
el risc derivat de la pràctica esportiva. 
 
En cas de dubte, prevaldrà el criteri de l'Organització. Pel fet d'inscriure's, el participant 
declara el següent: “Em trobe en un estat de salut òptim per a participar en la carrera, a més 
eximis de tota responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres institucions participants de 
qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, durant o després de la pràctica esportiva, 
renunciant des de ja a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats. Durant 
el desenvolupament de la prova contribuiré en tot el que siga possible amb l'organització, en 
tal d'evitar accidents personals. Autoritza a més que l'organització faça ús publicitari de fotos, 
vídeos i nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o internet, sense 
esperar un pagament o recompensació per aquest aspecte”.  
 
 
TOT ALLÒ QUE NO ESTIGA EN AQUEST REGLAMENT, ES RESOLDRÀ D’ACORD AMB EL 
REGLAMENT DEL IX CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER. 
 
 
 


