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REGLAMENT II VOLTA VIRTUAL ALMUSSAFES 

 

JUSTIFICACIÓ: 

El Club Atletisme Almussafes vol ser prudent i col.laborar a una sana i 

eficaç recuperació de la salut a nivel comunitari i per eixe motiu apostem 

per una volta virtual. Som conscients que el virus seguix ahí i que molta 

gent de moment preferix no acudir a les carreres presencials, per tant, 

apostem per la volta virtual que esperem siga l’última. 

Però per aquells que ja están fent carreres, la nostra volta pot ser una 

activitat perfecta per preparar una cursa presencial 

 

DIA I HORA 

Des de les 6:00 del 10 de juny fins les 23:00 del 20 de juny 

 

DISTANCIA I RECORREGUT: 

10K 

Cada participant podrá triar el seu propi recorregut per tal de cobrir els 

10k. El recorregut será el més pla posible 

 

INSCRIPCIONS: 

Les inscripcions es podrán realizar a cronorruner des del 28 de Maig  fins 

el 17 de Juny 

Modalitats: 

1.- Inscripció básica: 4€ 

2.- Inscripció Premium que inclou samarreta : 8€ 

3.- Inscripció Premium amb enviament a domicili de la samarreta: 13€ 
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CLASSIFICACIONS: 

Es determinaran d'acord amb els temps realitzats, registrats de les 

següents formes: 

Automàtica: sincronitzant cada participant el seu compte de *Strava, 

descarregada prèviament de manera gratuïta de Play Store, en el seu 

panell d'usuari, abans de realitzar el recorregut. D'aquesta manera es 

vincularà automàticament. 

Semiautomàtica: cada participant ha d'entrar en el seu compte d'usuari i 

pujar els seus arxius *GPX i *TCX. 

Manual: enviant una foto o captura de pantalla de l'app que utilitze per a 

realitzar la prova, on ha d'aparéixer el temps, l'hora d'eixida, el recorregut 

i la distància, a l'adreça d'email virtualrunning@cronorunner.com, dins del 

termini habilitat per a realizar la prova. 

En tots els casos cada participant rebrà un email de confirmació 

 

Es podrán presentar reclamacions a les  clasificacions durant la  setmana 

despres de finalitzar la prova fins el 25 de juny  on les clasificacions serán 

definitives 

Les categories serán les seguents:  

Junior 2003 (sempre que ja tinga 18 anys)-1999 

Senior 1998-1987 

Veterano A 1986-1977 

Veterano B 1976-1967 

Veterano C 1966-1957 

Master 1956 i anys anteriors 
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PREMIS: 

1er i 1a clasificat/da  general 

2on i 2na clasificat/da  general 

 

1 Premi al club que més participants completen el recorregut 

 

1er i 1ª junior local 

1er i 1a senior local 

1er i 1ª veterano/na  A local 

1er i 1ª veterano/na B local 

1er i 1ª veternao/na C local 

1er i 1ª master local 

Se considerarà local qui estiga empadronat en Almussafes i que forme 

part d’algún club  d’Almussafes en el moment de inscriures a la Volta 

Només es podrán inscriure aquells i aquelles que hagen cumplit els 18 

anys en el momento de fer la inscripció 

 

ENTREGA DE TROFEUS: 

L’entrega de trofeos es realitzarà el dia 26 de Juny  al parc central 

d’Almussafes  a les 12h 

El mateix dia es repartirán les samarretes d’aquells que hagen triat l’opció 

sense enviament a domicili 
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ÉTICA  I VALORS: 

Els participants corren sota la seua pròpia responsabilitat i ètica esportiva, 

realitzant tot el recorregut i fent-lo de manera seguida i continuada. Tot 

participant que no ens passe el resultat en el temps establit, es 

considerarà desqualificat. 

 DECLARACIÓ  DEL CORREDOR: 

 L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puga rebre 

o produir els participants, considerant així, que cada participant assumeix 

els riscos de practicar aquest esport i coneixent el seu estat físic i de salut.  

 El participant amb la inscripció declara el següent: “Em trobe en estat de 

salut adequat per a participar en el *10k Virtual . Eximisc de tota 

responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres institucions 

participants davant qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, 

durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des de ja a 

qualsevol acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats. Autoritze 

a més al fet que l'organització faça ús de fotos, vídeos i nom en la 

classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o Internet, sense 

esperar pagament, compensació o cap retribució per aquest concepte” 

 Com a participant, amb la inscripció, manifesta trobar-se en una forma 

física i mental que li permet afrontar l'esforç, apel·lant al sentit comú. 

Els participants, pel fet d'inscriure's lliure i voluntàriament, declaren 

conéixer i acceptar plenament el present Reglament. En cas de dubte o de 

sorgir alguna situació no reflectida en aquest, prevaldrà el que dispose a 

aquest efecte l'Organització. 
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Organitza: Club Atletisme Almussafes 

Ens podeu trobar al Facebook i a Instagram 

Per qualsevol consulta podeu cridar al 687810663 o enviar  watsapp 

 

 

 


