
39ª VOLTA A PEU COL.LEGI “LUIS VIVES” DE SUECA 
 

1- L’AMPA “Luis Vives” amb la col·laboració de l’Excel·lentisim Ajuntament 
de Sueca i la Regidoria d’Esports organitza la “39ª Volta a Peu “Luis 
Vives” que tindrà lloc el Divendres 17 de Maig de 2019 a les 20:30 hores. 
 

2-  En aquesta cursa podran participar totes les persones que compten amb  
18 anys complits. 
 

3- El recorregut de la prova és de 5.200 m. 
 

4- Les dues proves es realitzaran en un circuït urbà, marcat al plànol, amb 
eixida i arribada al Col·legi “Luis Vives” de Sueca. La zona mèdica i 
ambulàncies estaran situades en línia de meta. 
 

5- El recorregut estarà clarament senyalitzat i tancat al trànsit, i comptarà 
amb l’avituallament de la meta. 
 

6- Seran desqualificats tots els corredors/es que participen sense dorsal 
(aquets ha d’estar 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. 

 
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 Policia Local de retirar-los del circuit, 
per tal d’evitar els accidents que puguen provocar als corredors. 
 

8- La Policia Municipal i l’organització s'encarregaran de la seguretat viària 
del circuït. La Protecció Civil i voluntariat vetllaran per la seguretat i 
estat físic de tots els participants. 
 

9- Les inscripcions es podran realitzar en la web www.cronorunner.com 
des del dia 14 de Març de 2019, fins al 17 de maig de 2019. Màxim 300 
atletes. El preu de la cursa serà de 3€. De cap manera es podran realitzar 
noves inscripcions després de la data esmentada o al arribar al límit 
d’inscripcions. 
 
Les inscripcions de menors per a les categories inferiors es realitzaran 
el mateix dia de la prova al Col·legi a partir de les 18h fins a les 19:00 
hores. 
 

10- A la retirada del dorsal es sol·licitarà el DNI. 
 

11- L'entrega de dorsals s'efectuarà al Col.legi “Luis Vives” des de les 18h. 
fins les 20 h. 
 

12- L'organització recomana com a norma prudencial, la realització d'un 
reconeixement mèdic abans de la carrera. Així mateix, l'organització 
declina tota responsabilitat pels danys que puguen produir-se al 
participar en aquesta prova, tant un mateix com a un tercer. 



13- Les CATEGORIES de la cursa queden establertes de la següent manera: 
 
MENUDETS:  Nascuts a partir de 2013,           100m  
PREBENJAMINS:  Nascuts en 2011-2012, 300m 
BENJAMINS:  Nascuts en 2009-2010, 500m 
ALEVINS:  Nascuts en 2007-2008, 800m 
INFANTILS:  Nascuts en 2005-2006, 800m 
CADETS:  Nascuts en 2003-2004,             1500m 
ABSOLUTA:           A partir de 18 anys,                   5200m 

Les categories infantils començaran a les 19:30 hores. 

Aquestes categories seran tant femenines com masculines.  

14- PREMIS I TROFEUS. 
Trofeus als tres primers de cada categoria; femení i masculí. 
 

15- RECLAMACIONS. Les reclamacions hauran de realitzar-se oralment a 
l'organitzador de la prova, no més tard de 30 minuts després de 
comunicar‐se oficialment els resultats. NO SERÀ ACCEPTADA CAP 
RECLAMACIÓ FORA DEL TERMINI ESTABLERT. 
 

16- Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa 
d'assegurances de responsabilitat civil per danys a tercers concertada 
per l'AMPA “LUIS VIVES”. Així mateix, l'organització estarà coberta per 
un segur d'accidents que cobrirà els accidents esportius que es 
produïsquen com a conseqüència directa del desenrotllament de la 
prova, i mai com a derivació d'un patiment o imprudència, negligència, 
inobservança de les lleis i de l'articulat del reglament, etc... ni les 
produïdes en els desplaçaments o des del lloc en què es desenrotlla la 
prova. 
 

17- De conformitat amb el que s’ha establert a l’article 5 de la llei orgánica 
15/1999,de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les 
dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La finalitat del 
tractament de les dades es l’organització i gestió de la cursa, sent 
necessari aportar aquestes dades per poder participar en les diferents 
proves. Aquestes dades personals seran comunicades a l’empresa 
encarregada de la gestió de les insripcions i a les entitats i organismes 
organitzadors. 
 
La inscripció a aquesta cursa 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 de la cursa, 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. 

 
 



18.- Tot atleta pel fet de la seua inscripció, coneix i accepta totes les normes     
de reglaments d'esta competició i reconeix que es troba en perfectes 
condicions físiques, no patint cap malaltia que supose cap risc per a la seua 
persona o li incapacite per a la seua participació. I es fa responsable dels 
danys que poguera ocasionar-se per la seua participació. 


