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REGLAMENT 

 
1.- El Club Atletisme Guadassuar organitza la XXVIII Volta a Peu a Guadassuar amb el 
patrocini de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Guadassuar.  
  
2.- La carrera se celebrarà el dijous 7 de juliol de 2022, amb un recorregut de 8.400m (2 
voltes de 4000metres i una volta final a la pista d’atletisme) en la categoria absoluta. 
L'eixida es donarà a les 20:00 h.  El circuit és tot d’asfalt, totalment senyalitzat i tallat al 
trànsit. 
La prova serà cronometrada amb XIP.  
Abans, a les 18:00h, tindran lloc les carreres per a les categories dels xiquets.  
L’eixida i la meta serà al Poliesportiu Municipal de Guadassuar per a totes les categories.   
El control del circuit es farà a càrrec de la Policia Local de Guadassuar i dels voluntaris.  
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització́. Queda 
totalment prohibit seguir als corredors amb moto o bicicleta, tenint ordre expressa la 
Policia Local de Guadassuar de retirar-los del circuit, per tal d’evitar accidents.  
Tindrem la col·laboració dels nostres companys del Club Triatló Guadassuar i d’altres 
associacions i entitats del poble. 
 
3.- CATEGORIES, DISTÀNCIES i HORARIS:  
CATEGORIES INFANTILS    HORA D’INICI: 18:00 

CATEGORIES INFANTILS ANYS DISTÀNCIA 
QUERUBINS fem. 2019 a 2022 50m 
QUERUBINS masc. 2019 a 2022 50m 
JUPETINS fem. 2017 - 2018 100m 
JUPETINS masc. 2017 - 2018 100m 
PREBENJAMÍ fem. 2015 - 2016  250m 
PREBENJAMÍ masc. 2015 - 2016 250m 
BENJAMÍ femení 2013 - 2014 400m 
BENJAMÍ masculí 2013 - 2014 400m 
ALEVÍ femení 2011 - 2012 1000m 
ALEVÍ masculí 2011 - 2012 1000m 
INFANTIL femení 2009 - 2010 1200m 
INFANTIL masculí 2009 - 2010 1200m 
CADET femení 2007 - 2008 1200m 
CADET masculí  2007 - 2008 1200m 

* Les eixides de les categories dels xiquets es realitzaran en acabar la carrera anterior i per l’ordre fixat 
anteriorment. 
* Les categories Cadet i Infantil es podran solapar a criteri de l’organització en cas que la participació siga 

reduïda.  
CATEGORIA ABSOLUTA 8400m  HORA D’EIXIDA A LES 20:00 h 
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  4.- INSCRIPCIONS 

TOTES les inscripcions es faran en la plataforma CRONORUNNERS 
https://www.cronorunner.com: 

NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA CARRERA (*) 

● Categoria ABSOLUTA: termini fins el diumenge 3 de juliol o fins arribar a les 1000 
inscripcions. Hi hauran 2 modalitats d’inscripció: 

o 3€ - Inscripció. 
o 4€ - Inscripció + Col·laboració amb l’Associació de Fibrosis Quística 

● Categories INFERIORS: termini fins el diumenge 3 de juliol i seran gratuïtes  
(*) Les Categories Querubins, Jupetins i Prebenjamins també es podran inscriure el mateix 
de dia de la prova. 
 
5.- L’accés es lliure per a totes les persones per tot el recinte EXCEPTE LA PISTA 
D’ATLETISME I EL CAMP DE FUTBOL. SOLS PODEN ESTAR DINTRE DE LA PISTA 
D’ATLETISME I EL CAMP DE FUTBOL ELS ATLETES QUE VAGEN A CORRER. 
 
6.- RECOLLIDA DE DORSALS 
La recollida del dorsal es farà el mateix dia de la prova al Poliesportiu Municipal de 
Guadassuar pel l’accés de la porta sud(Porta Sud, Carrer Polígon 33, accés a la pista 
d’atletisme).  

• Categories infantils: des de les 17:00 fins 10 minuts avanç de començar la prova. 
• Categoria absoluta: des de les 18:00 fins 15 minuts abans de començar la prova. 
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7.- AVITUALLAMENT  
Hi haurà dos avituallaments d’aigua, un al 4 km del recorregut i l'altre en acabar la prova, 
on també hi haurà Aquarius i una peça de fruita. 
 
 
8.- DURADA DE LA CARRERA 
Per motius de mobilitat urbana el temps màxim de durada de la carrera serà d’1 hora (ritme 
de 7 min. 30 seg. per Km). Hi haurà un membre de l'organització marcant aquest ritme, que 
indicarà l'obertura del trànsit pel circuit. Si qualsevol corredor queda per fora de la marca 
màxima durant la carrera, l'organització no es farà responsable en cap cas dels possibles 
danys que es puguen ocasionar. 
 
 
9.- TROFEUS 

CATEGORIA TROFEUS 
ABSOLUT FEMENÍ 
ABSOLUT LOCAL 
FEMENÍ 

1ra 
2na 
3ra 

ABSOLUT MASCULÍ 
ABSOLUT LOCAL 
MASCULÍ 

1r 
2n 
3r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA INFANTILS TROFEUS 

CADET FEMENÍ 
INFANTIL FEMENÍ 
ALEVÍ FEMENÍ 
BENJAMÍ FEMENÍ 

1ra 

2na 

3ra 

CADET FEMENÍ LOCAL 
INFANTIL FEMENÍ LOCAL 
ALEVÍ FEMENÍ LOCAL 
BENJAMÍ FEMENÍ LOCAL 

1ra 

CADET MASCULÍ 
INFANTIL MASCULÍ 
ALEVÍ MASCULÍ 
BENJAMÍ MASCULÍ 

1r 

2n 

3r 

CADET MASCULÍ LOCAL 
INFANTIL MASCULÍ LOCAL 
ALEVÍ MASCULÍ LOCAL 
BENJAMÍ MASCULÍ LOCAL 

1r 

 
Tindran medalla tots els participants en les categories  Querubins, Jupetins i Prebenjamins, 
aquestes categories no tenen trofeu. 
El lliurament de trofeus a les categories infantils es farà en acabar la carrera corresponent.  
Hi haurà un fotògraf de l’organització per al moment del lliurament de trofeus de les 
categories infantils.  
Cap atleta podrà repetir trofeu.  
El lliurament dels trofeus en la categoria absoluta es realitzarà en el moment que arriben a 
meta els 3 primers de cada categoria. 
 
 
 



 
Club Atletisme Guadassuar 

 
 
 

 
10.- Es consideraran corredors locals els empadronats o nascuts a Guadassuar. 
  
 
11.- Tots els atletes federats del CA Guadassuar que participen en la carrera, tindran 
l’obligació d’utilitzar l’equipatge oficial del Club, en cas contrari, podran ser desqualificats i 
no tindran dret a trofeu ni premis.  
 
 
12.- Serà obligatori presentar la documentació si l'organització ho demana. (DNI o 
document equiparable)  
 
13.- Els corredors degudament inscrits estan 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 
de l’1 de gener 2006 en la carrera absoluta.  
 
 
14.- 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.  
 
 
15.- L’organització de la carrera 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.  
 
 
16.- IMPORTANT:  
 Si la prova se suspèn per qualsevol situació d’emergència sanitària es farà la devolució de 
l'import abonat, excepte 2€ que aniran destinats a cobrir part dels costos de 
l’esdeveniment.  
Si se suspèn el dia de la prova per causes meteorològiques o per qualsevol motiu de força 
major, no hi haurà cap tipus de devolució. 
 
17.- Les reclamacions contra els resultats de la prova s’hauran de fer oralment als 
organitzadors de la prova i no hauran d’haver passat 10 minuts des que s’hagen  comunicat 
oficialment els resultats. La decisió dels organitzadors serà inapel·lable. El depòsit previ de 
50 euros.  
Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes del present 
reglament, declaren trobar-se en bones condicions físiques i assumeixen el risc derivat de 
la pràctica esportiva.  
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 18.- 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.  
  
 
19.- DESQUALIFICACIONS:  

• Per no portar el dorsal autoritzat per l’organització i perfectament col·locat.  
• Per abandonar o acurtar el recorregut delimitat per a la prova.  

 
   
PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I PROTECCIÓ 

 

Pel sol fet d'inscriure, el participant declara el següent:  

"Em trobe en estat de salut òptim per a participar en la  XXVI VOLTA A PEU A GUADASSUAR  l'1 de 

juliol del 2021.  A més, eximisc de tota responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres 

institucions participants davant de qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, durant i/o 

després de l'esdeveniment esportiu, i renuncie des de ja a qualsevol acció legal en contra de 

qualsevol d'aquestes entitats.   

Durant el desenvolupament de la competició contribuiré en la mesura possible amb l’organització, 

per evitar accidents personals. Autoritze a l'organització perquè faça ús publicitari de fotos, vídeos 

i qualsevol altre tipus de material audiovisual que puga figurar, i accepte la publicació del meu nom 

en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o internet, sense esperar pagament, 

compensació o retribució per aquest concepte ". 


