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IXX VOLTA A PEU A CATADAU 2019 
 
 

REGLAMENT DE LA CURSA 
 
 

1.- ORGANITZACIÓ: 
 
La Regidoria d’Esports del M.I. Ajuntament de Catadau organitza la XVIII 

VOLTA A PEU A CATADAU, en la qual podran participar totes les persones 
enquadrades per edat en qualsevol de les categories establides en el punt 5,- i sense 
cap tipus de discriminació per raons de creença, sexe, raça o nacionalitat. 

 
La IXX VOLTA A PEU A CATADAU forma part del IX CIRCUIT CAIXA 

POPULAR RIBERA DE XÚQUER. 
 
 
 
2.- LA CURSA: 
 
La distància a recórrer és de 10,5 km i el circuit no està homologat, si bé ha 

estat mesurat amb GPS. 
 
És una cursa a peu de caràcter semi urbà que discorre íntegrament pel terme 

municipal de Catadau. 
 
 El recorregut és sinuós  i no és apte per a atletes en cadira de rodes. Consta 

d'una única volta pels carrers del poble i camins rurals. 
  
La data de la cursa serà dissabte 23 de març de 2019 a les 16.30 hores per 

a les categories inferiors i a les 17.30 hores per a la d’adults. 
  
L'eixida i la meta estaran situades en la plaça Bosch Marín. 
 
El control de corredors en meta quedarà tancat passada una hora i quart des de 

l'hora de l'eixida. 
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Queda totalment prohibida la circulació d'aquells vehicles no autoritzats per 

l'organització. 
 
La cursa estarà coberta per una assegurança de responsabilitat civil i una 

altra d'accidents per als corredors no federats, amb les cobertures establides al Reial 
Decret 849/1993 de 4 de juny.  Aquestes assegurances no cobriran la derivació de una 
dolència, negligència, imprudència, etc., ni tampoc les produïdes en els desplaçaments 
a la prova o des d’ella. 

 
L’Organització recomana com a norma de prudència la realització de un 

reconeixement mèdic abans de la cursa. Així mateix, els inscrits, pel fet de participar 
lliure i voluntàriament, accepten les normes generals i el present reglament i declaren 
trobar-se en bones condicions físiques, tot i assumint el risc derivat de la pràctica 
esportiva.   

 
Podrà sol·licitar-se informació de la prova en: 
 
·Cronorunner: email:info@cronorunner.com - telèfon 673329596 - Facebook 

cronorunner  
· Ajuntament de Catadau:  telèfon 962553022 - 962550058 
 
 

 
3.- INSCRIPCIONS: 
 
Encara que hi ha una inscripció prèvia general gratuïta per a poder puntuar en el  

IX CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER,  ha de fer-se una inscripció 
específica per a cadascuna de les proves on es vulga participar. 

 
La quota d'inscripció serà de 5 euros per a la prova d’adults i gratuïta per a 

les de les categories inferiors. 
 
No serà admès cap corredor sense inscripció prèvia. 
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Les inscripcions hauran de contindre, al menys, les dades següents: 
 
- Nom i cognoms. 
- Núm. de D.N.I. 
- Data de naixement. 
- Adreça. 
- Correu electrònic. 
- Núm. de telèfon de contacte. 
- Club al què es pertany. 
 
 
Totes les inscripcions es faran per internet a través de qualssevol de les 

següents adreces electròniques: 
 

www.circuitriberadexuquer.com 
www.cronorunner.es 

 
 

No obstant això, i pel que fa exclusivament a les categories inferiors, 
s’admetran les inscripcions efectuades en la línia d’eixida fins a mitja hora abans 
de les curses, però els inscrits d’eixa manera no puntuaran en la classificació del Circuit. 

 
Només podran participar-hi aquells atletes inscrits prèviament que hagen retirat 

el seu pitral, per la qual cosa l’organització no es farà responsable de qualsevol altre 
participant que no respecte aquest requisit. 

 
L'autenticitat de les dades d'inscripció és responsabilitat de cada un dels 

corredors. No obstant, el dia de la carrera podran ser exigits els documents que 
justifiquen eixes dades. 

Cada participant haurà de comprovar 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 incidència, s'haurà de posar en contacte via 
correu electrònic info@cronorunner.com 
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Les inscripcions podran efectuar-se i fins al: 
 
· dilluns 18/03/2019 per als pagaments per transferència. 
· divendres 22/03/2019 a les 12:00 h per als pagaments per la web amb 

T.C. 
 
No es realitzaran noves inscripcions després de les dates de termini assenyalades 

ni el dia de la cursa, excepte allò indicat anteriorment per a les categories inferiors. 
 
Els pitrals es lliuraran el mateix dia de la prova en la línia d’eixida fins mitja 

hora abans del començament de la cursa; es demanarà el DNI del corredor inscrit 
per a poder retirar el pitral. 

 
Es recorda que, l’organització no es farà responsable de qualsevol altre 

participant que no porte pitral. 
 
 
 
4.- DESQUALIFICACIONS: 
 
Els motius de desqualificació de la cursa són: 
 
. No realitzar el recorregut complet de la cursa. 
. No portar el pitral perfectament col·locat en tota la seua extensió en el pit              
durant tot el recorregut, o també per manipular-lo o cedir-lo a un tercer. 
. Per no portar el xip facilitat per al cronometratge. 
. Per participar amb un pitral i/o un xip assignat a un altre corredor/a. 
. Per participar amb un pitral no autoritzat per l'organització. 
. Per realitzar la inscripció amb les dades alterades. 
. Per abandó del recorregut delimitat per a la cursa. 
. Per no facilitar a l’organització la documentació requerida. 
. Per alterar les dades facilitades a l’organització respecte als que 
  figuren en el D.N.I. o en la fitxa federativa. 
. Per mostrar un comportament antiesportiu. 
 
 La decisió sobre la possible desqualificació del/l'atleta correspondrà als 

organitzadors. 
 
 



                                                                     
 
 
 
                                                             REGIDORIA D’ESPORTS          
 

 
 
 
5.- CATEGORIES PER A HOMES I DONES: 
 
HORA CATEGORIA ANYS   

NAIXEMENT 
DISTÀNCIA 

16:30 MINI-BENJAMINS 2015/2019      90 m 
16:30 PRE-BENJAMINS 2012/2014    90 m 

Tot seguit BENJAMINS 2010/2011    500 m 
Tot seguit ALEVINS 2008/2009   1.000 m 
Tot seguit INFANTILS 2006/2007 1.500 m 
Tot seguit CADETS  2002/2005 2.000 m 

17:30 JÚNIORS-
PROMESES 

1997/2001  10,5 km 

17:30 SÈNIORS 1985/1996  10,5 km 
17:30 VETERANS/ES A 1975/1984 10,5 km 
17:30 VETERANS/ES B 1965/1974 10,5 km 
17:30 VETERANS/ES C 1964 o abans 10,5 km 
 
                     
Amb independència dels anys de naixement indicats, els participants en la cursa 

de 10,5 km hauran de tindre l’edat complida a la data de la cursa. Això implica que els 
corredors nascuts en l’any 2001 amb posterioritat al 23 de març s’hauran d’inscriure 
com a cadets. 

  
 
  
6.- CLASSIFICACIONS, TROFEUS, PREMIS I OBSEQUIS: 
 
Hi haurà quatre tipus de classificacions:  
 
·  General absoluta, masculina i femenina. 
·  Per categories, segons es detalla en l’article 5é anterior. 
· Per equips, masculins i femenins (per a determinar aquesta classificació 

s’atendrà al que especifica el Reglament del VIII Circuit Caixa Popular Ribera de 
Xúquer). 

· D’atletes locals, masculina i femenina. Es consideraran atletes locals els 
nascuts o empadronats en Catadau. Si queda desert el trofeu serà per al primers 
classificats nascuts o empadronats en el municipis veïns de Llombai o Alfarb. 

Els corredors que acaben la prova (i estiguen inscrits al circuit) puntuaran per a 
la classificació general del IX Circuit Ribera del Xúquer. 
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Tindran dret a trofeu: 
 
· Els tres primers, homes i dones, de la classificació general absoluta. El 

guanyador i guanyadora rebran el trofeu Ajuntament de Catadau. 
· Els tres primers classificats de cada categoria tant d'homes com de dones.  
· Els guanyadors locals, homes i dones, de cada categoria. 
· Els tres primers equips, masculins i femenins, de la classificació general 

absoluta. 
· El participant, home i dona, de més edat. 
· Regal per al club amb major nombre d’atletes que finalitzen la prova. 
 
Excepte pel que fa a la classificació general, els guanyadors de la qual sí 

que podran acumular el trofeu amb el que els corresponga en la respectiva 
categoria, no podran acumular-se els corresponents a guanyador local o als 
tres primers classificats de cada categoria, i s’entendrà que prevaleix el de la 
categoria. 
 

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 
circuitriberadexuquermail.com. S’estableix un termini de tres dies hàbils per 
efectuar les reclamacions escrites que s’estimen oportunes, no acceptant cap 
reclamació fora del termini. Una vegada transcorregut, les classificacions seran 
definitives. 
 

A tots els participants de la cursa de 10,5 km que completen la prova se’ls 
obsequiarà amb una samarreta commemorativa i bossa del corredor amb altres 
regals que l'Organització puga abastir. A més, els 200 primers que arriben a la meta 
seran obsequiats amb una botella de clara d'ou pasteuritzada 

 
Pel que fa a les categories inferiors se’ls entregarà una samarreta 

commemorativa així com una bossa amb regals. 
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7.- SERVEIS EN LA CURSA: 
 
Circuit tancat amb la col·laboració de la policia municipal, membres de protecció 

civil i voluntaris, senyalitzat quilòmetre a quilòmetre. 
 
La cursa estarà cronometrada per un sistema xip d’obligada utilització 

que serà operat per Cronorunner. El xip s’haurà de tornar al acabar la cursa en la línia 
de meta i la no devolució comportarà un càrrec de 20 euros per al corredor incomplidor. 

 
La prova estarà animada per un servei de música i megafonia. 
 
Hi haurà un lloc d’avituallament d’aigua i esprai mèdic per a les rampes a 

mitat del recorregut pel que fa a la cursa de 10,5 km  i un altre a la línia de 
meta. 

Els corredors estan obligats a comunicar als sanitaris de l’avituallament 
si són al·lèrgics a algun component de l’esprai. L’Organització no es fa 
responsable si es produeix alguna reacció al·lèrgica. 

 
L'Organització tindrà parada al final de la prova una taula amb beguda 

isotònica, aigua, refrescos,  fruita fresca, gelats, “coca de llanda” casolana i 
servei de massatge. 

 
L'Organització disposarà de personal sanitari i vehicles adequats per fer front a 

qualsevol emergència (emergència mèdiques VEM) 
 
Hi haurà servei de dutxes al poliesportiu municipal. 
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8.- TRACTAMENT DE 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 que les dades facilitades seran 
incorporades a un fitxer. La finalitat del tractament de les dades es l’organització i gestió 
del Circuit Ribera de Xúquer de carrers populars, i és necessari aportar aquestes dades 
per 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. La 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 VIII Circuit Caixa Popular 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’entitat 
organitzadora. 

 
 
 
9.- ACCEPTACIÓ: 
 
Tots els atletes, pel fet d'estar inscrits, accepten el present Reglament. En cas 

de dubte, manca d'informació o interpretació d'una norma prevaldrà el criteri de 
l'Organització. 

 
Es recorda que, l’organització no es farà responsable de qualsevol altre 

participant que no porte pitral. 
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10.- MISSATGE DE L’AJUNTAMENT DE CATADAU: 
 
Des de l’Ajuntament volem animar-vos a què participeu i esperem la vostra 

estimada presència. El poble de Catadau us ho reconeixerà i agrairà amb la gran acollida 
que mereixeu, tant l'esforç dels atletes com l'ànim i suport dels veïns de Catadau. 
“Gràcies, sort i a córrer...”  

 
Regidoria d'Esports de Catadau.  Vine a participar i a divertir-te. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 


