
40a. CURSA COL·LEGI LUIS VIVES, SUECA
REGLAMENT DE LA PROVA. 

Article I. ORGANIZACIÓ

L’AMPA del Col·legi Luis Vives de Sueca, amb la col·laboració del  Excm. Ajuntament de 
Sueca organitza la “ 40a VOLTA  A PEU DEL COL·LEGI LUIS VIVES”.

Article II. PARTICIPACIÓ

Podran participar totes aquelles persones que ho desitgen, sense distinció de sexe, raça o
nacionalitat, sempre i quan estiguen degudament inscrits tant en temps com en forma. En 
les curses infantils deuran acompanyar la inscripció amb un permís de la mare, pare o 
tutor/a.  

Article III. Data i lloc 

La cursa tindrà lloc el divendres 20 de maig de 2022, a partir de les 19:30 h. les curses
INFANTILS i 20:30 h. ± l’ABSOLUTA. 

L’eixida i la meta estaran situades en la porta del Col·Legi Luis Vives de Sueca, al carrer
Humanista Luis Vives.

Article IV. RECORREGUT 

El circuit  per a la prova Absoluta té una distància de 5200 m, sent part urbana i part
semiurbana, però en la seua totalitat superfície d’asfalt. Els participants quedaran dins del
circuit de la cursa, sempre i quan estiguen entre el cotxe que obri la cursa i el que el
tanca.  Els  que  abandonen  el  circuit  assenyalat  també  estaran  fora  de  la  cursa.  Els
participants  que  queden  fora  de  la  cursa,  estaran  també  fora  de  la  cobertura  legal
establerta per la cursa

Article V. INSCRIPCIONS

El plaç d’inscripcions de la carrera Abosoluta estarà obert des del dia 9 de maig fins el 19
de maig, ambdós inclosos. La quota d’inscripció serà 3€ sense obsequis. Les inscripcions
es faran a traves de la pàgina  www.cronorunner.com 

Les inscripcions INFANTILS seran gratuites i es realitzaran en anterioritat a la cursa, o el
mateix dia en el punt d’inscipcions i fins a 15 minuts abans de la cursa.

Article VI. DORSALS 

Per a participar es deurà fer ús del dorsal número oficial que acredite estar inscrit en la
prova. A l’alumnat del Col·legi Luis Vives se’ls donarà els dorsals al llarg de la setmana.
Cada corredor deurà colocar-se obligatòriament el dorsal al pit, sense doblar, manipular ni
modificar. El correcte ús del dorsal, serà obligatori per poder optar als premis.



Article VII. PREMIS i OBSEQUIS 

La cursa sarà competitiva i les categories queden establertes de la següent forma:

CATEGORIA MASCULINA

CATEGORIA ANY DE NAIXIMENT DISTÀNCIA A CÓRRER

MENUDETS Nascuts a partir del 2016 100 metres

PREBENJAMINS Nascuts en 2014 i 2015 300 metres

BENJAMINS Nascuts en 2012 i 2013 500 metres

ALEVINS Nascuts en 2010 i 2011 800 metres

INFANTILS Nascuts en 2008 i 2009 800 metres

CADETS Nascuts en 2006 i 2007 1500 metres

ABSOLUTA Nascuts en 2005 i anterios 5200  metres

Hi hauran trofeus per als tres primers de cada categoria.

També hi haurà trofeu per al més veterà de la cursa Absoluta.

En les categories dels menudets, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils i cadets hi
haurà un premi per al primer de cada cursa que siga alumne del Col·legi Luis Vives.

Per a la cursa Absoluta, existirà un avituallament situat al km 2 ± i un altre a la meta.

CATEGORIA FEMENINA

CATEGORIA ANY DE NAIXIMENT DISTÀNCIA A CÓRRER

MENUDETS Nascudes a partir del 2016 100 metres

PREBENJAMINS Nascudes en 2014 i 2015 300 metres

BENJAMINS Nascudes en 2012 i 2013 500 metres

ALEVINS Nascudes en 2010 i 2011 800 metres

INFANTILS Nascudes en 2008 i 2009 800 metres

CADETS Nascudes en 2006 i 2007 1500 metres

ABSOLUTA Nascudes en 2005 i anterios 5200  metres

Hi hauran trofeus per a les tres primeres de cada categoria.

També hi haurà trofeu per a la més veterana de la cursa Absoluta.

En les categories dels menudets, prebenjamins, benjamins, alevins, infantils i cadets hi
haurà un premi per a la primerade cada cursa que siga alumna del Col·legi Luis Vives.

Per a la cursa Absoluta, existirà un avituallament situat al km 2 ± i un altre a la meta.



Article VIII. ACCÉS AL CIRCUIT

Queda prohibida l’entrada al circuit a qualsevol tipus de vehicle que no siga els autoritzats
per l’organització.

Article IX. SEGURETAT I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

PoliciIa Local, Protecció Civil y membres de l’organizació, cobriran la totalitat del circuit,
velant per la seguretat dels participants de la cursa. La cursa comptarà ademés d’una
ambulància.

Article X. ASSEGURANCES 

Tots  els  participants  de  la  prova  Abosuta  degudament  inscrits  estaran  coberts  per
l’assegurança  que  marca  la  llei.  Dita  assegurança  no  cobrirà  casos  d’imprudència,
negligència o inobediència de les llei de l’article del reglament, així com els produits durant
els desplaçaments. L’organitació declina tota responsabilitat dels danys que la participació
en aquesta prova puga causar o causar-se a sí mateix.


