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1.- INTRODUCCIÓ. 

A l’any 1986 el poble d’Almussafes va començar a gaudir de la seua Volta a Peu.  En aquells 

dies els participants eren principalment veïns i veïnes del poble.  El Club d’Atletisme Passet a 

Passet  feren possible l’inici d’aquesta activitat que ha seguit realitzant-se fins a hui, adquirint 

gran rellevància al món del running i aconseguint proves multitudinàries amb més de 1000 

participants. 

L’any 2008 l'Ajuntament assumeix l'organització de la volta en haver-se dissolt el Club Passet a 

Passet junt amb la col·laboració dels antics membres del Passet a Passet. 

A l’any 2014 es crea el Club d'Atletisme Almussafes davant l'augment de la pràctica del running 

a Almussafes i davant la falta d'un club on acollir-se els nous corredors. D'aquesta manera, a 

partir de l'any 2015,  el nou club passarà a col·laborar en l'organització de la volta. Després de 

4 anys col·laborant el club, pren l'organització de la volta amb alternança amb l'altre club 

existent al poble.  

Per tot això, el Club Atletisme Almussafes organitzarà la 33a VOLTA A PEU A ALMUSSAFES  

el proper 25 de Juny a les 19:30h. 

 

2.- REGLAMENT. 

Article 1: El Club Atletisme Almussafes organitza la 33à Volta A Peu Almussafes que se 

celebrarà el pròxim 25 de juny de 2022, cursa a la qual té accés qualsevol persona sense 

distinció de sexe, raça o nacionalitat. 

Article 2: El recorregut compta amb una distància de 10.000 metres per un circuit totalment 

urbà  amb els punts quilomètrics senyalitzats. 

Article 3: L'eixida es donarà el citat dissabte 25 de juny a les 19:30 hores des del Parc Central. 

No s'establirà temps màxim per a la finalització de la prova. 

Article 4: Podran inscriure's tots els majors de 18 anys complits el dia de la prova. Els majors de 

16 anys podran córrer amb autorització dels seus tutors legals fent-ho constar al web en 

inscriure's. 

- Les inscripcions es realitzaran: 

● Des del dilluns 23 de maig al dilluns 21 de juny fins a les 23:59 hores amb samarreta. 

● Fins el dimecres 23 de juny sense samarreta.  

● El dia de la prova fins les 19:00h sense samarreta. 

a través del web: http://www.cronorunner.com/ 

- Recollida de Dorsals: Es podran recollir divendres 24 de juny al pavelló de 10:00h-

13:00h i de 17:30h a 20:30h i el dia de la prova al parc des de les 16h fins les 19h. 

Serà obligatori presentar el DNI per a la retirada del dorsal. 

- El preu de la inscripció és de 7€ (inscripció + samarreta de la prova + borsa del 

corredor). 

 



 

 

Article 5 : Les categories s'estableixen de la següent manera, tant per a homes com per a 

dones: 

Categoria Anys de naixement 

Júnior-Promesa 2006/2000 

Sènior 1999/1988 

Veterà A 1987/1978 

Veterà B 1977/1968 

Veterà C 1967/1958 

Màster 1957  I anteriors 

LOCAL Corredors/as inscrits com a locals 

ABSOLUTA Absoluta 

 

Article 6: Es considera local al resident i empadronat a Almussafes. 

Article 7: Carreres Infantils: El mateix dia de la prova a partir de les 18:00h se celebraran les 

carreres infantils. Per a participar, les inscripcions dels infantils, es realitzaran  el dia 24 de 

juny al pavelló d’11h a 13h i de 17:30h a 20:30h i 25 de juny al parc de 16h fins 17:30h de les 

categories assenyalades a continuació: 

 Categoria Anys de naixement 

Benjamí (Sub 10) 2013/2014 500 metres 

Aleví (Sub 12) 2011/2012 1.000 metres 

Infantil (Sub 14) 2009/2010 1.000 metres 

Cadet (Sub 16) 2007/2008 1.500 metres 

LOCAL Corredors inscrits com a locals 

 

El preu de la inscripció és gratuïta. 

La recollida de dorsals infantils: el dia de la prova de 16h fins 17:00h. 

Article 8: El dorsal haurà d’anar penjat al pit. Qui arribe a meta sense ell, no tindrà dret a la 

classificació. 

Article 9: Trofeus. Hi haurà trofeu per als 3 primers classificats de cadascuna de les categories 

tant femenina com masculina. També hi haurà trofeu per als 3 primers locals, en dones i 

homes de la classificació general. En qualsevol cas, cap atleta podrà repetir trofeu. 



Article 10: Hi haurà un lloc d’avituallament a meitat i final de cursa on es donaran refresc, 

plàtan i meló. 

Article 11 : Les reclamacions o impugnacions hauran de dirigir-se  a l’organització. 

Article 12: La prova estarà coberta per dos metges i 2 SVB, Protecció Civil i Policia Local. 

Article 13: La Policia Local d’Almussafes i Protecció Civil vetllaran per la seguretat dels 

participants. 

Article 14: L’organització es reserva el dret a anul·lar la prova per causes de força major com a 

inclemències meteorològiques, així com a fer els canvis que considere oportuns. 

Article 15: Tots els participants estaran coberts per una assegurança de RC i assistència 

sanitària. Aquesta assegurança no serà vàlida en cas d’imprudències, negligències, etc. de 

l’incompliment dels articles del reglament, així com dels accidents en els desplaçaments. 

Article 16: Tractament de dades personals. De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 

5 de la llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les 

dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La finalitat del tractament de les dades és 

l’organització i gestió de la prova. Aquestes dades personals les utilitzarà Cronorunner i el Club 

Atletisme Almussafes exclusivament per a gestionar les inscripcions a la carrera. La inscripció 

en la prova suposa el consentiment del titular per al tractament de les seues dades personals, 

així com la comunicació i la publicació d’aquestes en els mitjans de comunicació, d’acord amb 

els interessos promocionals de la carrera. Els inscrits cedeixen de manera indefinida a 

l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i les classificacions 

obtingudes, en qualsevol mitjà de comunicació (premsa escrita, internet, ràdio o televisió). Els 

titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per 

escrit a l’entitat organitzadora de la prova. 

Article 17: Tots els participants pel fet de prendre l’eixida, accepten en la totalitat aquest 

reglament. Prevaldrà el criteri de l’organització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.- CIRCUIT (Blau infantils / Roig absoluta) 


