XXXV VOLTA A PEU
“TROFEU SANT ONOFRE 2019”
REGLAMENT
1.- L'Ajuntament d'Algemesí, mitjançant la regidoria d'Esports, amb la
col.laboració del Club Tortuga organitzen la XXXV Volta a Peu – Trofeu Sant
Onofre, prova a la qual podrà participar tota persona que ho desitge. Aquesta
cursa està inscrita al IX Circuit Ribera del Xúquer – Caixa Popular.
2.- Les diferents proves tindran lloc el dissabte 1 de juny a partir de les 17:30
hores. L'eixida i arribada serà a la Plaça del Mercat d'Algemesí. Els atletes
disposaran de servei de dutxes al Poliesportiu Municipal.
3.- El cronometratge de la prova es realitzarà amb el sistema “Cronorunner”. En
el supost que qualsevol atleta perda el xip, pagarà 12 € a l'organització.
4.- Les inscripcions seran de 5 €, mitjançant transferència bancària o targeta
de crèdit. Es fixa el límit d'inscripció en 1.000 participants.
El període d'inscripcions començarà el dilluns 6 de Maig i finalitzarà el
dijous 30 de Maig o quan s'arribe a la cifra límit de 1.000 participants.
Per a efectuar les inscripcions, única i exclusivament a través de la web:
www.cronorunner.com
Els atletes locals podran inscriure's també a les botigues d'esport:
- BASE DESMARQUE. Carrer Lepanto 5
- CORREXUTA. Carrer Albalat 57

No s'admetran inscripcions el dia de la prova.
Els dorsals i els xips es retiraran el mateix dia de la prova, fins mitja hora abans
de l'eixida, i inexcusablement, amb presentació del D.N.I.
IMPORTANT: La bossa del corredor serà entregada en el moment de la
retirada del dorsal.
Només podran participar en la prova aquells corredors que hagen retirat el seu
dorsal i no estarà permés participar amb el dorsal assignat a un altre corredor.
Les categories de xiquets (benjamins, alevins, infantils i cadets) seràn
gratuïtes i seràn puntuables per al Circuit Ribera del Xúquer si han siguts
inscrits previament a través de la página web www.cronorunner.com. Els
xiquets que no participen al circuit podràn inscriures el mateix dia de la prova.

5.- Horari – Categories - Distàncies:
PROVA DE XIQUETS
HORA
CATEGORIA
17:30 PRE-BENJAMINS
17:40 BENJAMINS
17:50 ALEVINS
18:00 INFANTILS
18:00 CADETS

ANYS
4-7
8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 17

NASCUTS
2012 - 2015
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007
2002 - 2005

PROVA DE MAJORS
HORA
CATEGORIA
ANYS
NASCUTS
19:00 JUNIORS - PROMESA
18-22
1997 - 2001
19:00 SENIORS
23-34
1985 - 1996
19:00 VETERANS A
35-44
1975- 1984
19:00 VETERANS B
45-54
1965 - 1974
19:00 VETERANS C
55 en avant 1964 i anteriors

DISTÀNCIA
80 metres
500 metres
1000 metres
1500 metres
1500 metres

DISTÀNCIA
10.000 metres
10.000 metres
10.000 metres
10.000 metres
10.000 metres

Aquestes categories seran masculines i femenines.
6.- Trofeus i Premis
•
•
•
•
•

Tres trofeus per categoria (masculí i femení) en la prova de majors.
Obsequi especial per a la primera dona i el primer home de la prova
absoluta.
Les proves de xiquets no serán competitives, per tant, no hi haurà
trofeus per als guanyadors.
Prova de Xiquets: Tots els participants seran obsequiats amb berenar, i
medalla commemorativa.
Prova de Majors: Tots els atletes degudament inscrits rebran una bossa
del corredor, composta almenys per samarreta commemorativa, més
altres obsequis que obtinga l'organització. Detall per a totes les dones.
IMPORTANT: La bossa del corredor serà entregada en el moment
de la retirada del dorsal.

7.- Es situarà un punt d´avituallament al quilòmetre 5 i en línia de meta.
Els serveis mèdics i ambulància estaran situats a la línia de meta.
8.- El recorregut serà pels principals carrers de la ciutat en la prova de xiquets.
En la prova de majors serà un circuït semi-urba, al que haurà de donar-se 2
voltes.
9.- En el cas de reclamació, aquesta cal que es trasmeta per escrit previ dipòsit
de 60 euros, i no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment
els resultats.
10.- L'organització declina tota responsabilitat sobre els danys que la
participació en aquesta prova puga causar, causar-se a si mateix o derivar
d'ella, a qualsevol participant. No obstant això, els corredors degudament

inscrits que participen en la prova estaran coberts per una assegurança
d’accidents subscrita a l'efecte.
11.- Tots els atletes participants, pel fet de pendre l'eixida, accepten el present
reglament. En cas de dubte prevaldrà el criteri de l'organització.
12.- Recomanem utilitzar el pàrquing:
•

Pàrquing de la Renfe (Gratuït). A 5 minuts a peu de l'eixida.

NO PARTICIPEU SENSE DORSAL
Inscriure's en una carrera urbana no et dona únicament dret a córrer pels
carrers de Ia ciutat. Darrere de cada inscripció hi ha tot un seguit de serveis i
atencions que només els corredors i corredores que porten un dorsal tenen dret
a utilitzar: avituallament, assistência sanitària, serveis, assegurança d'accidents
i responsabilitat civil.
Si participa sense inscripció, o amb un dorsal fals o amb el d'una altra persona,
aquesta cadena d'atencions, per ia qual moltes persones han pagat, es trenca,
i tothom surt perjudicat, sense oblidar-nos de les possibles conseqüències
legals en cas d'accident o incident durant Ia prova.
Per tots aquests motius, val Ia pena inscriure's i córrer amb un dorsal.

