
Notes de l’organitzador
Recordem que la primera carrera serà la de les categories JÚNIOR-PROMESA fins a 
VETERANS C, a les 10 hores. 
El servici de dutxes estarà situat al Poliesportiu Municipal Ramón Sáez.
La zona d’aparcament estarà situada a l’av. Constitució, davant del Parc Clara 
Campoamor i al final de l’av. de la Constitució, al  pàrquing de l’Estació de RENFE i 
zona del poliesportiu.
La Secretaria i la resta de dependències de l’organització es situaran dins de la plaça de la 
Concòrdia.
L’organització es reserva el dret de canviar este reglament, però ho haurà de comuni-
car als participants abans de l’eixida.
Esperem el bon comportament i la bona voluntat de tots davant els errors que 
l'organització puga cometre, i demanem disculpes als afectats, si n’hi ha.
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La Volta Peu de Xirivella llega a su 41 edición, 
lo que reafirma su sólida implantación en el 
municipio. Más que una carrera popular, los años 
la han convertido en una costumbre que pasa de 
generación en generación. Además, es una 
prueba absolutamente consolidada entre las siete 
que conforman el Circuit Runner Solidari Caixa 
Popular. Manifiesto públicamente mi gratitud a 
todos aquellos que colaboran en la organiza-
ción de la carrera. También doy las gracias a 
Caixa Popular, que dona un quilo de alimentos por 
cada corredor o corredora. Y, por último, agradez-
co las aportaciones individuales de cada una de 
las personas inscritas, cuya solidaria donación de 
alimentos servirá para que Cáritas Monte de 
Piedad siga ejerciendo su imprescindible labor 
social.

No por repetirlo año tras año deja de ser verdad: el 
beneficio que la Volta a Peu le reporta a Xirive-
lla es incalculable. Generamos sentimiento de 
pertenencia y dinamismo económico, a la vez que 
promovemos el compromiso participativo y la 
vida sana. En esta línea, el papel que realiza el 
Club de Atletismo Peus Lleugers es motivo de 
orgullo local. También ellos merecen nuestro 
público reconocimiento. Protección Civil, personal 
técnico deportivo municipal, personal de limpieza 
e infraestructuras y Policía Local. Todos ellos 
hacen de nuestra carrera un logro colectivo.  

Xirivella entera está llamada a participar en 
este clásico del atletismo local. Cada uno con su 
edad, su distancia, su marca personal y su 
ambición competitiva. La Volta a Peu debe ser un 
referente de integración, tolerancia, deportivi-
dad, compañerismo y respeto. 

Nos ponemos en marcha de nuevo.

Una vez más, le damos la bienvenida a una de 
las carreras populares más queridas en 
nuestro municipio, la ya tradicional Volta a 
Peu «Ciutat de Xirivella» que este año 
cumple su 41 edición. Las carreras populares 
forman parte de nuestra riqueza cultural y son 
un espectáculo en sí; un espectáculo para 
disfrutar al aire libre en un ambiente festivo, 
y es para mí un orgullo, como Concejal de 
Deportes, disponer de este espacio para 
agradecer la fidelidad de muchos de los 
participantes que siguen corriendo, año tras 
año, nuestra Volta a Peu.

Aprovecho también la ocasión para destacar el 
trabajo y compromiso constante de nuestro 
club local de atletismo «Peus Lleugers», que 
ese día dedican todo su esfuerzo al buen 
desarrollo de la carrera, y como no, mi más 
sincero agradecimiento al Departamento de 
Deportes, a nuestros patrocinadores, y 
también a la Policía Local y Protección Civil.

Y ya solo me gustaría deciros que os espero a 
lo largo de la carrera el día 2 de abril, 
animando a los corredores y a las 
corredoras, y también en la 
línea de meta que estará, 
como siempre, en la 
Avenida de la Constitu-
ción.

Gracias a todos y 
suerte a los partici-
pantes!!

El Club d’Atletisme Peus Lleugers i l’Ajuntament de Xirivella organitzen, dins del VIII Circuit Caixa Popular Running Solidari 
2023, la XLI VOLTA A PEU CIUTAT DE XIRIVELLA, prova en què podrà participar qualsevol persona.

El recorregut serà urbà i es realitzarà sobre una distància de 400 a 7.275 m. 

La prova tindrà lloc el diumenge dia 2 d’abril de 2023, i començarà, amb la carrera principal (JÚNIOR-PROMESA fins a 
VETERANS C), a les 10.00 h del matí. La línia d’eixida i d’arribada estarà a l’av. de la Constitució-pl. de la Concòrdia, al costat 
de l’Ajuntament. Finalitzada la prova principal, s’entregaran els trofeus; posteriorment es realitzaran la resta de proves.

Inscripcions: per a les categories JÚNIOR -PROMESA fins a VETERANS C, des de les 8.00 h del dimecres 8 de març fins a les 
23.59 h del dimecres 29 de març o quan s’arribe a 1300 participants. La inscripció és gratuïta i s’haurà de fer a través de la pàgina 
web www.cronorunner.com. Per a la resta de categories, les inscripcions es faran en línia de meta, a partir de les 10.00 h. L’entrega 
de dorsals serà el dia de la prova, en el lloc d’eixida, des de les 8.00 h fins a 10 minuts abans del començament de la prova.

La prova serà de caràcter solidari, amb la col·laboració de Cáritas Monte Piedad. Els participants hauran de donar, a la retirada 
del dorsal, 1kg d’aliment no perible.

El circuit estarà senyalitzat amb una línia contínua i estaran marcats tots els punts quilomètrics.

Qualsevol impugnació sobre la classificació, les categories, etc., serà competència de Cronorunner, i s’hi haurà de fer per escrit, 
fins a 30 minuts després que se n’hagen fet oficials els resultats.

El dorsal haurà d’anar col·locat al pit. L’atleta que arribe a meta sense dorsal o el que el tinga deteriorat no tindrà dret a classificació.

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l’organització. Està prohibit seguir la prova amb bicicleta 
o amb qualsevol altre vehicle.

La prova estarà coberta per un mínim de tres metges i tres ambulàncies, situades l’una en meta, altra en un punt intermedi i 
l’altra com a cotxe granera, en compliment de l’article 10 del RD 1428/2003 de 21 de novembre.

La Policia Municipal s’encarregarà de la seguretat del circuit, i Protecció Civil de Xirivella i voluntaris hi vetlaran per la de tots els 
participants.

Totes les persones inscrites estaran cobertes per una assegurança de responsabilitat civil i accident esportiu, que no serà vàlida 
en cas d’incompliment d’este reglament o actitud antiesportiva, ni cobrirà els accidents produïts en els desplaçaments. 

Les persones que hi participen, pel fet de prendre’n l’eixida, accepten el present reglament i, en cas de dubte, prevaldrà el criteri 
de l'organització.

Tractament de dades personals. De conformitat amb el que establix l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, informem que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La finalitat del tractament de les 
dades és l’organització i gestió de la prova. Estes dades personals les utilitzarà el Servei d’Esports de Xirivella, Cronorunner i 
C.A. Peus Lleugers exclusivament per a gestionar les inscripcions a la carrera. La inscripció en la prova suposa el consentiment 
del titular per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la publicació d’estes en els mitjans de 
comunicació, d’acord amb els interessos promocionals de la carrera. Els inscrits cedixen 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, ràdio o televisió). Els titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
dirigint-se per escrit a l’entitat organitzadora de la prova.

La prova es donarà per finalitzada, oficialment, 1 hora després del començament. Tindran trofeu els 3 primers de cada 
categoria, així com el primer local (prèvia acreditació) de cada categoria, sense que puga recaure més d’un trofeu en un mateix 
atleta. Hi haurà samarretes tècniques per a tots els participants que finalitzen la prova.
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Les categories són: (hòmens / dones) que han de tindre els anys complits en el moment de la prova:
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