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REGLAMENT XLII VOLTA A PEU A CARCAIXENT 2022 

 

ARTICLE Nº1.- ORGANITZACIÓ. El Club Atletisme Carcaixent amb la col.laboració del 

Ajuntament de Carcaixent, organitza la XLII VOLTA A PEU A CARCAIXENT,  en la qual podràn 

participar totes les persones majors d’edat, o menors entre 16 fins als 18, amb l’aportació de 

l’autorització corresponent. Dita autorització deuràn aportar-la a la retirada del dorsal, fent constar 

nom, cognoms i dni del corredor i del pare/tutor, i signat per aquest i aportant fotocòpia del dni del 

pare/tutor 

ARTICLE Nº 2.- CURSA La distància a recorrer es de 10.000 metres, dins d’un circuit semiurbà que 

discorre per el terme de Carcaixent medit mitjançant tecnologia GPS.  

La data de la cursa es el proper 2 d’Octubre de 2.022 a les 10:30 hores. 

L’eixida i la meta estaran situades en l’Avinguda Apotecari Bodi (davant la entrada del Centre 

Comercial Ribera del Xúquer). 

Tots els assistens podràn fer voluntariament qualsevols aportació al Banc d’Aliments de Carcaixent. 

Queda totalment prohibida la circulació de qualsevol vehicle no autoritzat per l’organització. 

Els inscrits amb el motiu de participar lliure i voluntariament, accepten les normes generals i el present 

reglament i declaren trobar-se en bones condicions físiques, tot i assumint el risc derivat de la pràctica 

esportiva. L’organització podrà retirar de la carrera al corredor que a judici dels sanitaris presents, no 

es trobe en condicions físiques per continuar amb la cursa. 

ARTICLE Nº 3.- INSCRIPCIONS. Les inscripcions es faràn a través de la web de Cronorunner 

(www.cronorunner.com) i tindràn un preu de 6€. 

Les inscripcions podràn efectuar-se a partir de l’1 fins al 29 de Setembre. 

La participació queda limitada a 800 corredors.  

No s’admetran inscripcions el mateix dia de la prova. 
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Només podràn participar en la cursa aquells corredors que hagen retirat el seu pitral. 

Els pitrals es lliuraràn en el Centre Comercial Ribera del Xúquer el mateix dia de la prova des de les 8:30 hores 

fins les 10:00 hores. Cap la possibilitat que els pitrals es lliuren durant la setmana anterior a la cursa al Centre 

Comercial Ribera del Xúquer en l’horari que es publicarà en el lloc corresponent. Per poder retirar el dorsal 

será necessari el DNI per corroborar l’inscripció 

El preu inclou xip i al finalitzar la cursa es publicaràn les classificacions i temps de cada corredor en 

la mateixa web. 

L´organització oferirà a tots els inscrits una bossa del corredor que inclourà samarreta i tots aquells 

objectes que es puguen aconseguir dels distints patrocinadors. També es sortejaràn regals oferits pels 

nostres col.laboradors 

ARTICLE Nº 4.- DESQUALIFICACIONS.  

Els motius de desqualificació de la cursa serán: 

- No realizar el recorregut complet marcat per l’organització de la cursa. 

- No portar el pitral en un lloc visible. 

- No portar el xip facilitat per al cronometratge. 

- Participar amb un pitral que corresponga a un altre corredor. 

- Partipar amb un pitral no autoritzat per l’organització. 

- Realitzar l’inscripció amb les dades alterades. 

- No facilitar la documentació requerida per l’organització. 

- Mostrar un comportament antiesportiu. 

La decissió sobre la posible desqualificació d’algún atleta correspondrà als organitzadors. 

ARTICLE Nº 5. CATEGORIES. Les categoríes serán les seguents, segons any de naiximent    

                        JUNIORS: HOMES I DONES, NAIXCUTS ENTRE 2000 I 2004 

                        SENIOR: HOMES I DONES, NAIXCUTS ENTRE 1988 I 1999 

                        VETERANS A: HOMES I DONES, NAIXCUTS ENTRE 1978 I 1987 

                        VETERANS B: HOMES I DONES, NAIXCUTS ENTRE 1968 I 1977 

                        VETERANS C: HOMES I DONES, NAIXCUTS EN 1967 O ABANS 

                        LOCALS: HOMES I DONES (empadronats a Carcaixent) 
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ARTICLE Nº 6.- TROFEUS, PREMIS I OBSEQUIS. Hi haurà trofeus per: 

              GUANYADOR ABSOLUT HOME I DONA 

              3 PRIMERS CLASSIFICATS HOME I DONA JUNIOR 

              3 PRIMERS CLASSIFICATS HOME I DONA SENIOR 

              3 PRIMERS CLASSIFICATS HOME I DONA VETERANS A 

              3 PRIMERS CLASSIFICATS HOME I DONA VETERANS B 

              3 PRIMERS CLASSIFICATS HOME I DONA VETERANS C 

              3 PRIMERS CLASSIFICATS HOME I DONA LOCALS 

               PERNIL PER L´EQUIP MÉS NOMBRÓS 

 

Per a considerar que un corredor ha finalitzat la prova i poder optar a trofeu, haurà d’haver sigut 

detectat  pels controls efectuats per Cronorunner. De no ser així, no figurarà en la Classificació Final. 

Un corredor NO podrà obtindre més d´un trofeu (absolut i categoría, categoría i local,..) en el cas 

d’obtindre la classificació necessaria en més d’una categoría. La prioritat per a determinar el premi 

serà, en primer lloc, per a la categoría per edad. I en últim lloc, la de Local.  

Els premis en la categoría LOCAL pels 3 primers corredors Locals (homes i dones) no tindràn en 

compte la categoría a la que perteneixca cada corredor, per tant, serà una classificació totalment 

independent a la resta de categoríes. 

Les reclamacions hauràn de ser realitzades oralment a l’organització de la prova no més tard de 20 

minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. En el mateix moment de la prova seràn 

resoltes les mateixes per l’organització devenint les classificacions oficials en el moment de resolució 

de la incidència. 

A tots els participants en el moment de la recollida del pitral s’els obsequiarà amb la bossa del corredor, 

amb samarreta tècnica i tot allò que l´organització puga aconseguir. (800 inscrits). 

ARTICLE Nº 7.- SERVEIS EN LA CURSA.  

Es tracta d’un circuit tancat al trànsit, controlat per la Policia Local de Carcaixent, voluntaris de 

Protecció Civil i membres del Club d’Atletisme de Carcaixent. 
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Els punts kilomètrics estaràn assenyalats amb cartells indicatius.  

La cursa estarà cronometrada per un sistema amb xip d’obligada utilització i d’un sol ús. 

Hi haurà punts d’avituallament intermig (aigua) i al finalitzar la prova (aigua, refresc, fruita..).  

L’organització disposarà de personal sanitari i vehícle adequat per fer front a qualsevol emergència. 

ARTICLE Nº 8.- ASSEGURANCES. 

Els corredors inscrits estaràn coberts per assegurança de lessions en carrera i per altre de 

Responsabilitat Civil. 

ARTICLE Nº 9.- MODIFICACIONS 

L´organització es reserva la possibilitat de variar algún mínim aspecte de la cursa, però mai en qüestió 

de classificacions respecte a lo indicat. 

L’organització es reserva el dret d’anul.lar la prova per causes de força major com puguen ser 

(inclemències metereològiques, restriccións sanitaries degudes a la COVID-19, etc…). 

En cas d'anul·lació de la prova les inscripcions seràn reembossades. 

ARTICLE Nº 10.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

De conformitat amb el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades 

serán incorporades a un fitxer. La finalitat del tractament de les dades será únicament per a 

l’organització i gestió de la prova. La inscripció en la present prova suposa el consentiment del titular 

per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la publicació d’aquestes als 

mitjans de comunicació. D’acord amb els interessos promocionals de la prova, 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 qualsevols mitjà de comunicació. 

ARTICLE Nº 11.- ACCEPTACIÓ. 

Tots els atletes, pel fet d’estar inscrits, accepten el present Reglament. En cas de dubte, falta 

d’informació o interpretació d’una norma prevaldrà el criteri de l’Organització. 

Dessitjem que gaudiu d´un gran dia d´atletisme!! Vos esperem!! 

                                                 CLUB ATLETISME CARCAIXENT 


