
XIII VOLTA A PEU MARENY DE BARRAQUETES

DISSABTE 2 DE JULIOL DE 2022 20:00 hores

1. L’excel·lentíssim Ajuntament de Mareny de Barraquetes organitza la
13a. Edició de la Volta a Peu al Mareny de Barraquetes que tindrà lloc a les
20:00 hores.
El lloc d’eixida estarà situat a la Plaça Miraculosa i meta al poliesportiu
municipal.
La 13a. Volta a Peu al Mareny de Barraquetes serà puntuable per al X
CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER.

2. PARTICIPACIÓ. Podrà participar qualsevol persona sense distinció de cap
tipus. Per tal de participar i adquirir el dret a puntuar al circuit, els/les
participants han de ser majors de 18 anys, o amb autorització paterna per
als participants nascuts en l’any 2003 que encara no tinguen els 18 anys
complits.

3. INSCRIPCIONS. La quota per a participar en la 13a. Volta a Peu al
Mareny de Barraquetes, i per tant, a tindre dret a classificar al X Circuit
CAIXA POPULAR Ribera de Xúquer, serà de 5 €.
LA CURSA ESTÀ LIMITADA A UN MÀXIM DE 1000 PARTICIPANTS.

La inscripció estarà oberta des del dia 13 de Juny fins al 29 de Juny en la
modalitat ingres/transferència i fins al dia 30 de Juny en la modalitat amb
targeta, a la pàgina web del circuit www.circuitriberadexuquer.com i
www.cronorunner.com.

Els inscrits en meta no entraran en classificació ni per al circuit ni per la
carrera. No tindran dret a trofeo ni obsequi.

NO S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA

http://www.circuitriberadexuquer.com
http://www.cronorunner.com


4. PITRALS. Els pitrals s’entregaran personalment a la persona interessada
PRÈVIA PRESENTACIÓ DEL DNI en el lloc i la data establerta per cada
Organització. Si una corredor no porta el document identificador o
demana el dorsal d'un company, l'organització podrà demanar que diga
oralment el DNI per comprobar l'autenticitat del receptor. A partir d'ací,
aquesta persona serà responsable del bon ús del pitral i del xip, amb les
possibles desqualificacions contemplades en el punt 5 si no s'acompleix el
reglament del Circuit.

Tots els participants en el Circuit, pel fet de participar en qualsevol
carrera , n'accepten el reglament quan formalitzen la inscripció i, accepten
i assumeixen tots els seus drets i obligacions igual que la resta de
participants.

5. RECORREGUT. La distància total de les prova serà de 7100 metres
totalment plans que transcorreran  per el parc natural de l'albufera.

El control de temps de la prova absoluta es realitzarà mitjançant el sistema
de cronometratge de “pitral amb xip” i no s’ha de tornar a la finalització
de la prova.

6. CATEGORIES. S’estableixen les següents categories:
Les categories del X CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER queden
establertes de la següent manera:

JUNIOR: Nascuts en el 2000 i 2004.

SENIOR : Nascuts des de 1988 fins a 1999.

VETERANS A : Nascuts des de 1978 fins a 1987.

VETERANS B : Nascuts des de 1987 fins a 1977.

VETERANS C : Nascuts en 1967 o abans.

Les categories es calcularan tenint en compte el any de naixement.
Aquestes categories seran masculines i femenines.
.

8. PREMIS I TROFEUS. L'organització estableix la entrega de trofeus als 3
primers classificats de cada categoria tant masculina com femenina.
També rebràn trofeus els 3 primers classificats locals, tant en categoria
masculina com femenina.



Es considera local a tot aquell empadronat i resident al Mareny de
Barraquetes i a tots els membres del C.C. Mareny de Barraquetes. Els
locals s'han d'inscriure en la pàgina web i portar el justificant al mateix
Ajuntament; sinó es així, participaran en la cursa com a no-locals.
Tots aquells participants a les categories competitives que completen la
seua distància rebran una bossa del corredor.
La entrega de trofeus es realitzarà cap a les 21:30 hores aproximadament
en la zona de meta.

9. SERVEIS PER ALS CORREDORS.
Bossa del corredor. És repartiran toalles per a tots aquells inscrits a la
cursa al finalitzar la carrera. No es donara ninguna bossa si no s’ha inscrit
dins del plaç marcat al reglament.
Avituallaments. Aigua al kilòmetre 4.  Aigua, fruita, en línia de meta.
Dutxes i Vestuaris. Estaran habilitats al poliesportiu municipal en línea de
Meta.

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.
S'estableix un plaç de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions
escrites que s'estimen oportunes,

NO ACCEPTANT CAP RECLAMACIÓ FORAD'AQUEST TERMINI.
TRANSCORREGUT AQUEST PLAÇ, LES CLASSIFICACIONS SERAN

DEFINITIVES.

L'associació cultural "Circuit Ribera del Xúquer" velarà pel cumpliment
d'aquest Reglament, siguent responsabilitat de cada Entitat Organitzadora
el correcte funcionament de la seua prova.
No seran admesos per l'organització aquells participants que no estiguin
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.
Tots els participants, pel fet de participar, accepten el present reglament.
En cas  de dubte, decidirà el criteri de la organització.
Una vegada la inscripció s’haja fet efectiva, NO SERA REEMBOLSADA,
excepte en el cas de que no es celebre la prova.

11. RESPONSABILITAT. La prova disposa de les assegurances que exigeix la
‘Llei de Seguretat Vial’.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.
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 de que
les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La finalitat del
tractament de les dades es l’organització i gestió de l'esmenta't circuit,
sent 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 I Circuit 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.

Tot participant pel fet d'inscriure's, declara haver llegit i accepta aquest
reglament.

17.-MESURES COVID-19.

- A) ÚS DE LA MASCARETA: L’eixida es farà amb mascareta fins transcórrer
els primers 300 m. Una vegada es creue la línia de meta i per a pujar al
pòdium la mascareta serà obligatòria.



- B) DECLARACIÓ RESPONSABLE:
EL PARTICIPANT DECLARA QUE:

1. És coneixedor/a de les mesures establides en el protocol de prevenció
per al Covid19 de lʼesdeveniment.

2. Es compromet a cumplir les directrius o seguir les recomanacions que
contenen tal protocol.

3. Es compromet a no acudir o formar part de la cursa en el cas de tenir
símptomes de contagi de Covid-19.

4. És coneixedor i, accepta i assumeix, que en lʼactual estat, existeix un risc
de contagi per Covid-19, amb les conseqüències que això podria derivar
per a la seua persona, en termes de salut.

5. Accepta que lʼorganització adopte mesures que sʼindiquen al protocol.

6. En cas de resultar contagiat per Covid-19, el o la participant exclueix a
lʼorganització de qualsevol responsabilitat en relació als possibles danys
que pogueren derivar per a la seua persona.

7. Accepta que si s´adoptaren mesures o decisions per part de
l’organització amb l’objectiu de preservar la salut de les persones en el
transcurs de la competició, no es podran considerar incomplides les
obligacions essencials de l’organitzador, pel que no es podrà exigir el
pagament de quantitats, indemnitzacions o devolucions de preus, imports
en concepte d’inscripció o drets de participació, costos que haguera
incorregut l’esportista o club.

8. Accepta totes les mesures referents al COVID-19 vigents en la data de
cada cursa i la totalitat del reglament.

- C) CESSIONS:

El participant podrà cedir la seua inscripció en el cas de que tinga sintomes
o siga positiu de Covid-19.



Ajuntament Mareny de Barraquetes


