
 
 
 
REGLAMENT DE LA XXVI VOLTA A PEU A GUADASSUAR  
  
1.- El CA Guadassuar Maskokotas organitza la XXVI Volta a Peu Maskokotas a 
Guadassuar, amb el patrocini de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Guadassuar.  
  
2.- La cursa se celebrarà el dijous 4 de juliol de 2019, amb un recorregut de 8.000 m (2 
voltes) per a la categoria absoluta on l’eixida es donarà a les 20:00 h. La proba serà 
cronometrada amb XIP. 
Abans, a les 18:00 h tindran lloc les curses per a les categories inferiors.  
L’eixida i meta per a totes les categories i recollida de dorsals serà a la plaça Reginaldo 
Barberà. 
El control del circuit està a càrrec de la Policia Local de Guadassuar i dels Voluntaris. 
Tindrem la col·laboració dels nostres companys del Club Triatló Guadassuar, de 
L’Associació del Càncer i de l’Associació de Jubilats i pensionistes. 
  
3.- INSCRIPCIONS: la inscripció es farà en CRONORUNNERS en la carrera absoluta i s’hi 
abonarà 2€. Les inscripcions dels xiquets seran gratuïtes i es realitzaran el dia de la 
proba. 
La recollida del dorsal es farà el dia de la prova des de les 18:00h fins a les 19:30h. 
 
4.- CATEGORIES, DISTÀNCIES i HORARIS:  
 

CATEGORIES DISTÀNCIA HORARI 
 
XUPETINS fem. (2017/2014) 

 
75m 

 
 18:00h 

XUPETINS masc. (2017/2014) 75m  
PREBENJAMÍ fem. (2013/2012) 250m  
PREBENJAMÍ masc. (2013/2012) 250m  
BENJAMÍ femení (2011/2010) 450m  
BENJAMÍ masculí (2011/2010) 450m  
ALEVÍ femení (2009/2008) 750m  
ALEVÍ masculí (2009/2008) 750m  
INFANTIL femení (2007/2006) 1.200m  
INFANTIL masculí (2007/2006) 1.200m  
CADET femení (2005/2004) 1.500m  
CADET masculí (2005/2004)  1.500m  
SÈNIOR (A partir de 2003) 8.000m  
VETERÀ A (a partir de 35 anys 
complits) 
VETERÀ B (a partir de 45 anys 
complits) 

8.000m 20:00h 

 
 * S’aniran donant les eixides de les curses de categories inferiors, tot seguit 
acabe la cursa d’abans. 
 
 
 
 



 
5.- Hi haurà dos avituallaments d’aigua, un al 4t km del recorregut i l’altre en acabar la 
prova, on també tindrem refrescs, meló d’Alger, rosquilletes Alba i coquetes de cacau i 
pipes Lorena’s. 
 
Per a les categories inferiors, a més hi hauran llepolies. 
 
 
6.- TROFEUS:  
 
Hi haurà trofeu per als tres primers corredors de cada categoria, excepte xupetins i 
prebenjamins que tindran medalla tots els participants.  
Els primers/es corredors/es locals, tindran trofeu en totes les categories inferiors, tant 
masculins com femenins, excepte xupetins i prebenjamins. 
Els sèniors i veterans/es locals, tindran trofeus per els tres primers/es de cada categoria 
en la cursa absoluta.  
Hi haurà trofeu per a la primera persona discapacitada en la categoria absoluta, tant 
masculina com femenina, i per a les categories inferiors. 
 
L’entrega de trofeus a les categories inferiors es farà en acabar la cursa de la categoria 
cadet i abans de començar la cursa absoluta.  
Cap atleta podrà repetir trofeu. 
 
** OPTARAN AL PREMI SOLS ELS INSCRITS A TRAVÉS DE CRONNORUNNER 
(excepte categories inferiors). 
  
En línia de meta tindrem un crono i fotògraf, perquè després pugueu veure en la web de 
cronorunner la vostra foto i temps d’entrada en meta. 
 
7.- Es consideraran corredors locals els nascuts a Guadassuar o els empadronats en 
aquest poble.  
 
8.- Tots els atletes federats del CA Guadassuar Maskokotas que participen en la cursa, 
tindran l’obligació d’utilitzar l’equipatge oficial del Club, en cas contrari, podran ser 
desqualificats i no tindran dret a trofeu ni premis. 
  
9.- Les dutxes per als participants en la prova estaran ubicades al Poliesportiu  
Municipal.  
  
10.- Serà obligatori presentar la documentació si l’organització ho demanara. (DNI) 
 
11.- Els corredors degudament inscrits estaran coberts per una assegurança d'accident 
individual subscrita pels organitzadors. L'assegurança només cobreix l'itinerari de la 
prova durant el desenvolupament d’aquesta, en cap cas els desplaçaments a la mateixa.  
Hi haurà servei mèdic i d’ambulància. Aquesta assegurança cobrirà aquells corredors 
nascuts a partir del 2003 en la carrera absoluta. 
 
12.- L'organització no permetrà participar a cap atleta que no estiga cobert per una 
assegurança d'accident. En el cas que algun atleta no complisca aquesta norma, 
l’organització no es responsabilitzarà de qualsevol tipus d'accident.  
 
13.- L’organització no es responsabilitza dels danys que es puguen ocasionar durant la 
prova. Tampoc es farà responsable de la difusió feta per terceres persones de les 
fotografies que es realitzen durant la prova.  
 
14.- L’organització de la cursa es reserva el dret de canviar el reglament, la data i els 
recorreguts de les carreres si ho considera oportú donant difusió dels canvis i fent-ho 
públic mitjançant la pàgina web.  



  
15.- Les reclamacions s’hauran de fer oralment als organitzadors de la prova, no més 
tard de 10 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats.  
La decisió dels organitzadors serà inapel·lable. Depòsit previ de 50 euros. 
 
Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes del 
present reglament, declarant trobar-se en bones condicions físiques i assumint el risc 
derivat de la pràctica esportiva.  
  
16.- Tot allò no previst en el present Reglament es regirà per la Normativa General de la 
F.A.C.V., R.F.E.A. i I.A.A.F. per a aquesta temporada.  
  
17.- DESQUALIFICACIONS:  
• Per no portar el dorsal autoritzat per l’organització i perfectament col·locat.  
• Per abandonar el recorregut delimitat per la prova.  
 
 
 
 
 
OBSEQUI DE LA CURSA ABSOLUTA 
 
 

- Coquetes cacau i/o pipes. Lorena’s 
 

- Rosquilletes  Alba 
 

- Botella d’aigua. Ajuntament de Guadassuar 
    

- Detall per part de l’Organització 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


