La Regidoria d'esports de l'Ajuntament l’Énova organitza amb la
col·laboració del Grup de recreació esportiva Atletisme L’Ènova

IX VOLTA A PEU A L’ÉNOVA
REGLAMENT
1.- La carrera tindrà lloc el dissabte 26 de Febrer de 2022 a partir de les 17:45 h.
El recorregut de la prova consta de 8.000 metres, totalment per asfalt. En primer
lloc, es donarà una volta de 900 metres per dins del poble, i es passarà per línia de
meta. A continuació, es donaran dos voltes una de 3100m i un altra 4000m. Aquest
circuit serà urbà i rural, passant per dins del poble i bordejant el mateix. Així, en total
es passarà 3 vegades per línia de meta.
La Eixida i Meta estarà situada a La Plaça Constitució.
La participació estarà limitada a 500 participants,
2.- INSCRIPCIONS : es faran a la pagina Web http://www.cronorunner.com i
http://www.correntpelxuquer.org/ fins les 24.00h del 24 de febrer i per poder participar en
la carrera caldrà abonar 5 € al fer la inscripció. El cronometratge es realitzarà pel sistema
de “pitral amb xip”. No este que tornar.
Has d'escollir be la talla de la teua samarreta, ja que la talla que indiques en fer la
inscripció serà la que el donarem quan la vingues a recollir, sense cap possibilitat de
canvi.
2.2- Seran atletes locals tots els que a la data de la cursa estiguin empadronats al poble.
3.- Una vegada estiga tancada la inscripció i en el cas de no arribar als 500 participants
s’obriran inscripcions el mateix dia de la prova fins completar els 500 participants,
abonant 5€ com a quota de participació. Sols tindran dret a els obsequis concedits per
l'organització local. No tindran el pitral personalitzat. Els inscrit en meta no entraran
en classificació ni per al circuit ni per la carrera. No tindran dret a trofeu

4.- Serà desqualificat tot atleta que no cumplisca les distàncies marcades, o no porte el
pitral ben visible i sense doblegar. La inscripció en la prova implica la total acceptació de
les presents normes.

5.- Tots els participants estaran coberts per una assegurança de responsabilitat civil i
d’accidents esportius..
La participació en la cursa està baix la responsabilitat i propi risc dels/les participants.
El/la participant, en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se físicament apte/a
per a realitzar la cursa, no obstant i això, tots els participants oficialment inscrits estaran
coberts amb una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil per danys a tercers
concertada amb l’Ajuntament de L’Énova , així com un d'accident, que es produeixin com
a conseqüència directa del desenvolupament de la prova d’acord amb el Reial Decret
1428/2003, del Reglament de Circulació, requisit imprescindible per poder participar-hi i
mai com a causa d'un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de
les lleis i articulat del reglament, lesió o falsificació de les dades del/la participant en la
inscripció ... ni les produïdes en els desplaçaments cap a la prova o des del lloc on se
celebri la mateixa. Tota persona que participa en la prova sense inscriure’s correctament,
quedarà fora d’aquesta assegurança.

6.- Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes i el
present reglament, declarant-se trobar-se en bones condicionen físiques i assumint el
risc derivat de la pràctica esportiva.
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”.

7.- Els menors de edat que vuiguen participar tindran que aportar un justificant amb
l’autorització paternal o maternal per participar, al hora de la retirada del pitral.
8.- Es podran arreplegar els dorsals fins mitja hora abans del començament de la
prova.
9.- L’organització no es responsabilitza dels danys que es puguen ocasionar durant la
prova.
10.- Serà obligatori presentar la documentació en el cas de que la organització ho
demanarà.
11.- Contarem amb un avituallaments d’aigua. Al acabar la prova, a més hi haurà fruits
i refrescs.

12.- CATEGORIES:

JUNIOR
SENIOR :
VETERANS A :
VETERANS B :
VETERANS C :

nascuts 2000 – 2004
nascuts 1988 – 1999
nascuts 1978 – 1987
nascuts 1968 – 1977
nascuts 1967 o abans

Aquestes categories seran masculines i femenines.
13.- 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 als millors equips masculí i femení de la classificació general.
_ Trofeu per al primer local de cada categoria, masculí i femení.
_Trofeu al més veterà/na de la cursa.
13.2- Els menors inscrits a la cursa, sols tindran dret als trofeus de la general. No tindran
dret a trofeu en categories, per no tindre categoria registrada.
13.3- Per equips hi haurà dos tipus de classificació:
a) Masculina: puntuaran els 5 millors atletes del mateix equip seguint l'ordre de la
classificació general masculina.
b) Femenina: puntuaran les 3 millors atletes del mateix equip seguint l’ordre de la
classificació general femenina.

14.- Tot allò que no estiga previst en aquest reglament, es resoldrà d’acord amb el
reglament del “X Circuit Caixa Popular Ribera de Xúquer”.

15.- D’acord amb els interessos promocionals de la 8ª Volta a peu a L’Énova, els inscrits
cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, la
seua imatge i la classificació obtinguda en la cursa en qualsevol mig de difusió (Internet,
premsa escrita, radio o TV).
16.- RECLAMACIONS
Tota reclamació es farà oralment als organitzadors de la prova en un temps màxim de
mitja hora després de donar-se els resultats oficials de la prova previ dipòsit de 30€. Si
la reclamació fora positiva, es tornaria el dipòsit. La decisió dels organitzadors es
inapel·lable.

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.

