REGLAMENT DE LA XXXIV VOLTA A PEU A SOLLANA
L’Excel•lentíssimAjuntament de Sollanaorganitza la 34ª Volta a Peu
a Sollana, amb la col·laboració del C.A. Sollana.
La cursa es celebrarà el diumenge 14 de Novembre de 2021, amb
un recorregut de 10.000 metres que discorreràpelcascurbà i pelParc
Natural de l’Albufera, per a les categories juvenil, absoluta i
veterans, onl’eixida es donarà a les 09:00h.
Les curses per a les categoriesinferiors, tindranlloc en acabar la
cursa absoluta.
També hi haurà una caminada popular de 5kms pelscarrers del
poble, amb les mateixescondicionsd’incripció que la cursa.
L’eixida i meta per a totes les categories será a la PlaçaMajor, ila
recollida de pitralsserà al pati polivalent del carrer Dr. López Ibor, a
100m de l’Eixida.
Per motius de les mesures sanitaries, aquestany NO hi haurà zona de
“guarda-roba”.
El control del circuïtestarà a càrrec de la Policia Local i
delsvoluntaris de Protecció Civil.

1. Inscripcions.
El preu de la inscripció de la cursa, com el de la caminada
popularserà de 9€ per a totes/totsaquellscorredors que vulguen el
xaleccomemoratiud’aquesta 34ª edició. Existirà una incripció “Lowcost” sensexalec per 5€. Les inscripcions i es faranmitjançant la
plataforma
“Cronorunner”
www.cronorunner.comfinseldimecres10deNovembreales 23:59p.m.,
data màxima per a realitzar lainscripció.
Les inscripcions de les curses de categoriesinferiors es faran en
líniad’eixidafins 10 minutsabans de donar l’eixida.
La recollida del pitral es farà el dia de la prova fins 30 min abans de
la cursa.

2. Categories, Distàncies iHoraris
CategoriesFemení/Masculí

Distància

Horari

XUPETINS

(2019-2015)

200 m

11:15h

PREBENJAMÍ

(2014-2012)

400 m

11:00h

BENJAMÍ

(2011-2010)

800 m

10:45h

ALEVÍ

(2009-2008)

800 m

10:45h

INFANTIL

(2007-2005)

CADET

(2004-2002)

JÚNIOR/PROMESA

1.600 m
2.500 m

(2003-1999) 10.000 m

10:30h
10:15h
09:00h

SÉNIOR

(1998-1985)

10.000 m

09:00h

VETERÀA

(1984-1977)

10.000 m

09:00h

VETERÀB

(1976-1967)

10.000 m

09:00h

VETERÀ C (1966-1957)

10.000 m

09:00h

MÀSTER (1956 i anteriors)

10.000 m

09:00h

* Elshoraris per a les curses de les categoriesinferiors,
sónorientatius. S’anirandonant les eixidestotseguit acabe la
cursa d’abans.
* Només es permetràl’acompanyament per partdelsadults en la
cursa
de
xupetins.
En
les
altres
curses
estaràtotalmentprohibitl’acompanyament per partdelsadults.
* Recordem que es tracta de curses no competitives.

3. Avituallaments
Hi haurà dos avituallamentsd’aigua, un al km 5 del recorregut, i
l’altre
en
acabar
la
cursa
on
també
es
disposaràd’altrestipusd’avituallamentlíquid i sòlid.

4.Trofeus
Hi hauràtrofeu per als tres primersclassificatsAbsolutstant en dones
com en homes. També hi hauràtrofeu per als 3 primers de cada
categoria, tant en categoria de dones com en categoriad’homes.
Elstrofeus per alscorredorsLocals, será per als 3 primersclassificats
i les 3 primeres classificades de la cursa.
Elstrofeus no seran acumulables.
La no assistència a l’entrega de trofeusseràmotiu de renuncia al
mateix, atorgant el trofeu al següentclassificat/-ada.

Les categories XUPETINS, PREBENJAMINS, BENJAMINS i
ALEVINS seran de caràcter no competitiu, rebent un detallet per a
totselsparticipants.

5. Altrespremis
Bossa del corredor, ambxaleccommemoratiu i detalls de les
empresesque la organització puga recollir.
Hi haurà un pernil per al club ambmésparticipantsinscrits a la cursa.

6. Es consideraran corredorslocalselsnascuts a Sollana o
elsempadronats en aquestpoble.

7. Elsatletes

del C.A Sollana que disputen
haurand’utilitzarl’equipatge oficial delClub.

la

carrera

8. Dutxes
Les dutxes per alsparticipants de la provaestan ubicades al
Poliesportiu Municipal (Piscines o camp de futbol).

9. Documentació
Seràobligatori
presentar
el
DNI
o
PASSAPORT
l’organitzaciólihodemana al’hora de recollirelspitrals.

si

10. Elscorredorsdegudamentinscritsestarancoberts

per
una
assegurançad’accident individual subscrita pelsorganitzadors.
L’assegurançanoméscobreixl’itinerari de la provadurant el
desenvolupamentd’aquesta, en cap cas elsdesplaçaments a la
mateixa. Hi hauràserveimèdic id’ambulància.

13. L’organització no permetrà participar a cap atleta que no
estigacobert per una assegurançad’accident. En el cas que algun
atleta no compliscaaquesta norma, l’organització no es
responsabilitzarà de qualsevoltipusd’accident.

14. L’organització no es responsabilitzadelsdanysque es puguen
ocasionar durant la prova. Tampoc es farà responsable de la difusió
feta per terceres persones de les fotografies que es realitzendurant
laprova.

15. L’organització de la cursa es reserva el dret de canviar el
reglament, la data i elsrecorreguts de les carreres si ho considera
oportúdonantdifusiódelscanvis i fent-hopúblicmitjançant el facebook
del C.A.Sollana.

16. Les reclamacionss’hauran de fer per escritalsorganitzadors de
la prova, no méstard de 10 minutsdesprés de comunicar-se
oficialmentelsresultats i amb un depòsit de 30€. La
decisiódelsorganitzadorsésinapel·lable.

17. Totselsinscrits,

pelfet
voluntàriamentaccepten les
declaranttrobar-seen

de
normes

participar
lliure
i
del presentreglament,

bonescondicions físiques i assumint el riscderivat de la pràctica
esportiva.

18. Tot allò no previst en el presentreglament es regirà per la
Normativa General de la F.A.C.V., R.F.E.A. i I.A.A.F. per a
aquestatemporada.

19. Seràdesqualificatqualsevol

corredor per no portar el
pitralautoritzat per l’organització i perfectamentcol·locat. També per
abandonar el recorregutdelimitat per la prova, no respectar la
senyalitzaciópertinent,
o
tirar
deixalles
al
recorregutforadelspuntsd’escombreriesalsmateixosavituallaments.

20. Respecte al MediAmbient.Tenint en compte que part del
recorreguttranscorrepelsarrossars del terme de Sollanadins el Parc
Natural de l’ALBUFERA, demanem a totselsparticipants el respecte
cap al MediAmbient i la conservació del mateixdurant el recorregut
de laprova.

21. Zona deParking.
A l’avingudaConstitució. A
la zona delpolìgon.
Al sequer deMinguet

