VIII VOLTA A PEU SANT JOANET

REGLAMENT
1- L’ajuntament de Sant Joanet juntament amb la col· labroació del Grup de
Recreació Esportiva Santjorunners, organitza la “VIII Volta a peu Sant Joanet”
que tindrà lloc el proper dissabte 18 de juny de 2022 a les 20:00 hores.

2- En aquesta cursa podran participar totes les persones que compten amb 18 anys
complits. És la X prova puntuable dins del circuit del X Circuit Caixa Popular
Ribera de Xúquer.
3- El recorregut de la prova consta de 8.000 metres, totalment per asfalt. En primer
lloc, es donarà una volta de 800 metres per dins del poble, i es passarà per línea
de meta. A continuació, es donaran dos voltes a un circuit de 3.600 metres.
Aquest circuit serà urbà i rural, passant per dins del poble i pel terme de Sant
oanet. Així, en total es passarà 3 vegades per línea de meta.

4- El recorregut estarà clarament senyalitzat, i tancat al trànsit. Comptarà amb un
lloc d’avituallament al km 4.

5- El cronometratge es realitzarà pel sistema de “xip”, i per tant, serà obligatòria la
seua utilització.
6- Seran desqualificats tots aquells corredors/es que participen sense xip i sense
dorsal ( ben visible), o no realitzen el recorregut complet, així com aquells que
donen mostra d’un comportament antiesportiu o alteren les dades del seu DNI.
L’organització del Circuit Ribera de Xúquer es reserva la facultat d’impedir la
participació en edicions successives als corredors que mostren comportaments
antiesportius o falsegen les seues dades personals. Aquests fets poden ser
comunicats a la resta d’organitzacions nacionals.
7- Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització.
Queda totalment prohibit seguir als corredors amb moto o bicicleta, tenint ordre
expressa la Guardia Civil de retirar-los del circuit, per tal d’evitar els accidents que
puguen provocar als corredors.
8- La Guardia Civil s’encarregarà de la seguretat viària del circuit.
9- El preu de la inscripció serà de 6 euros. Aquestes es podran realitzar a través de
la plana web del Circuit Ribera de Xúquer: www.circuitriberadexuquer.com i en
la plataforma de cronometratge www.cronorunner.com. El termini d'inscripció
finalitzarà el dijous 16 de juny a les 23:59

o en arribar al límit de 450

participants. S'admetran inscripcions el dia de la prova si no es tanquen en el
termini previst al preu de 6 euros. Aquestes inscripcions solament tindran
dret a la bossa del corredor, no comptaran per a la classificació del X
Circuit Ribera de Xúquer, ni tampoc optaran als diferents premis i trofeus de
la VIII Volta a peu Sant Joanet.

10- Els dorsals es repartiran el mateix dia de la prova (18 de juny), a la Plaça
Major. L’horari per al lliurament dels dorsals serà des de les 18:00 de la
vesprada fins 15 minuts abans del començament de la prova, presentant el
DNI identificatiu de cada corredor juntament amb el justificant d’ingrés de la
carrera. Juntament amb el dorsal, s’entregarà la bossa del corredor i el xip. La
categoria de cada participant estarà determinada per la següent taula d’edats:La
categoria de cada participant estarà determinada per la següent taula d’edat
11- La categoria de cada participant estarà determinada per la següent taula d’edats

CATEGORIA

EDAT

JUNIOR

(nascut 2000 - 2004)

SENIOR

(nascut 1988 - 1999)

VETERÀ A

(nascut 1978 - 1987)

VETERÀ B

(nascut 1968 – 1977)

VETERÀ C

( nascut 1967 o abans)

LOCAL

Categoria única

12- Les categories seran les corresponents a l’edat que facen en l’any
present.
13- Aquestes categories seran tant masculines com femenines.
14- Es considerà corredor local a tot aquell participant que haja nascut, estiga
empadronat al municipi de Sant Joanet, o siga membre del grup de
recreació esportiva Santjorunner. L’organització podrà exigir la identificació
del corredor local en la inscripció, en el lliurament de dorsal o en finalitzar la
prova, mitjançant document oficial (DNI, passaport o permís de conduir),
desqualificant al corredor que no la puga acreditar o haja alterat alguna data.

15- PREMIS I TROFEUS

 Trofeu als tres primers de la classificació general, masculí i femení.
 Trofeu als tres primers de cada categoria, masculí i femení.
 Trofeu per als tres primers equips masculí/femení
 Trofeu per als tres primers locals, masculí i femení.
Els trofeus no seran acumulatius.
16- Tots aquells que estiguen inscrits a la prova se’ls obsequiarà amb la bossa del
corredor, que contindrà una tovalla commemorativa de la cursa, a més de tots
els productes que puga aconseguir l’organització dels diferents col·laboradors.
L’organització tindrà parada al final de la prova una taula amb aigua, beguda
isotònica, fruita i cervesa.

17- L’organització habilitarà una zona de vestuari i dutxes per als participants, que
estarà situada al poliesportiu municipal, a 200 metres de la meta. La piscina
municipal estarà oberta i serà gratuïta per a tots els inscrits a la prova.

18- Tot participant degudament inscrit disposa d'una Assegurança d'Accident
Esportiu i un altre de Responsabilitat Civil, que cobrirà les incidències que
pogueren sorgir durant la celebració de la prova. Qualsevol de les assegurances
no serà vàlida en el cas de malalties, imprudències, negligències, inobservances
de les lleis i del reglament, ni tampoc cobrirà despeses per desplaçaments.

19- La prova comptarà amb servei d’ambulància amb metge per atendre qualsevol
incidència dels participants.

20- La VIII Volta a peu Sant Joanet col·laborarà amb l’associació espanyola
contra el càncer (aecc). 0,20 cèntims de cada participant inscrit a la cursa a
través de la plana web, anirà destinat a la lluita contra el càncer. A més, els
participants podran fer la donació que creguen oportuna en el moment del
lliurament del dorsal.

21- Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Comité Organitzador, no
més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. Les
resolucions d'aquest comité són inapel· lables.

22- El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, si bé l'organització
es reserva la possibilitat de suspendre-la o modificar-la sempre que es considere
un perill per als participants. Una vegada suspesa la prova, no es reintegraran els
diners, perquè la despesa per a l'organització ja s'ha realitzat
23- Tots els inscrits, pel fet de fer-ho coneixen i accepten el present reglament.
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 eximisc 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. Autoritze 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 previst en aquest reglament, es resoldrà d’acord amb
el reglament del “IX Circuit Caixa Popular Ribera de Xúquer”.

