
 

Volta a Peu a Sueca 2023. 

 

Reglament. 

Article 1.- L'Excelentíssim Ajuntament de Sueca organitza el dia 29 de gener  La Volta a Peu a 

Sueca amb la col·laboració dels clubs Corriols Sueca, Sutrail, Cobardes Team, Club d´Atletisme 

de Sueca i Club de Triatló Sueca. 

Article 2.- La Volta a Peu a Sueca estarà formada per dos curses, 10k i 5k, i una  marxa 

solidària a favor de L'Asil d'Ancians de Sueca no competitiva de 4k.  

Article 3.- Horaris de sortida: 

3.1.-Curses 10k i 5k a les 10h. 

3.2.-Marxa 4k no competitiva L'Asil d'ancians de Sueca ale 11h. 

Article 4.- La prova dispondrà d'una assegurança de responsabilitat civil per a tots els 

participants de totes les proves, i tindra servei d'ambulància. 

Article 5.- El lloc de sortida i arribada será en el Poliesportiu Municipal, Pavelló Covert, situat  

als carrers Rois de Corella i Ronda del País Valencià. El recorregut  de totes les proves sera dins 

del municipi de Sueca. 

Article 6.- Les proves de 10k i 5k estaran limitades a 500 paticipants cadascuna. Hi hauran dos 

grups dins de les proves de 10k i 5k: femení i masculí. Dins d’aquets grups  estaran les següents 

categories: 

6.1.-Senior: 1983 fins 2005.                                                                                                                                       

6.2.- Veterà/na: 1982 fins 1973. 

6.3.- Màster: 1972 i anys anteriors. 

6.4.- Hi haura una sortida per a les dos curses, 10k i 5k, que aniran juntes fins el kilómetre 4 

aproximádament, després cadascuna seguirá una ruta diferent, a partir del kilómetre 3 estará 

senyalitzat/marcat varies vegades  abans d'arribar aquest punt.  

Article 7.- La marxa no competitiva solidària estará limitada a 400 participants i no hi hauran 

categories ni distincions per sexe. 

Article 8.- Trofeus i bossa del corredor/participant: 

8.1.-Als tres primers clasificats absoluts femenins i masculins de les curses de 10k i 5k. 

8.2.-Als tres primers clasificats femenins i masculins de cada categoria. 

8.3.-Als tres primers clasificats femenins i masculins locals. 

8.4.-Els premis no seran acumulatius prevalent el de més importància. 

8.5.-L'entrega de trofeus es fará en el moment que estiguen tots els podiums complets de cada 

cursa, quant estiguen tots els participans que tenen podium en els 5k els es fará l'entraga del 



trofeu, mentrestant la cursa de 10k continurá, i quan estiguen tots el podiums complets de 

aquesta prova farem l'entrega de trofeus corresponent, no esperarem a que acabe la cursa. 

8.6.- Els participans de les proves 10k, 5k i Marxa per L'Asil d'Ancians de Sueca tindrán com a 

obsequi dins de la bossa del corredor una samarreta commemorativa. 

Article 9.- Les inscripcions de totes les proves es podran fer per mitjà de la plataforma 

www.cronorunner.com, fins el dia 24 de gener. Els preus seran els següents: 

9.1.- 10k: 8,00€. 

9.2.- 5k: 6,00€. 

9.3.- Marxa per L'Asil d'Ancians de Sueca: 6,00€. 

9.4.- Els benificis de les tres proves aniran íntegrament a L'Asil d'Ancians de Sueca. 

Article 10.- Recollida de pitrals (dorsals) sera el dia 29 de gener, a partir de les 8:00h fins les 

9:45h per a les curses de 10k i 5k, i de 10:00h a 10:45h els participans en la Marxa per L'Asil 

d'Ancians de Sueca. La recollida sera en el Poliesportiu Municipal, Pavelló Covert, situat  als 

carrers Rois de Corella i Ronda Pais Valencià. Els participans deuran d’acreditar amb el DNI la 

seua identitat per poder recollir el pitral. 

Article 11.- Solidaritat: 

11.1.-10k i 5k: Totes i tots el participans d’aquestes proves si ho desitgen podrán colaborar 

amb L'Asil d'Ancians de Sueca. En el moment de fer l’inscripció tindran la posibilitat de fer una 

donació a partir de 1,00€. 

11.2.-Totes les proves tene caràcter solidari, per tant tots els benificis generats aniran 

ìntegrament a L'Asil d'Ancians de Sueca 

Consentiment Informat 

Si us plau, llegir amb atenció aquest document, ja que al completar l’inscripció et dones per 

informat del contingut d’aquest. 

Jo com a futur participant de La Volta a Peu a Sueca, acepte i certifique: 

1.- Que estic físicament ben preparat per aquesta prova, que tinc bona salud sense padeixer 

cap malaltia, defecte físic o lesió que puga agravar-se per la meua participació en aquesta 

prova. Si durant la prova patira alguna mena de lesió o qualsevol altra circunstància que podria 

perjudicar greument la meua salud, ho posaré en coneiximent de l’Organització el mes aviat 

possible. 

2.- Que autoritzo als Serveis Medics de la prova, a que me facin qualsevol cura o prova 

diagnóstica que podria necessitar estant o no en condicions de solicitar-la; davant dels seus 

requeriments me compromet a abandonar la prova si ells ho estimen necessari per a la meua 

salud. 

3.- Que, abans i/o durant la prova, no consumiré sustancies prohibides , considerades com 

dopping per la federació d’atletisme. 

4.- Que el meu pitral es personal i instranferible, per el que cap persona o participant el podrá 

portar en el meu lloc, i en cas de que així fora seria desqualificat de la prova no tinguent dret a 

res com a participant. 

http://www.cronorunner.com/


5.- Implica que es dona a l'Excelentissim Ajuntament de Sueca el dret per utilitzar les imatges i 

publicar-les en diferents mitjans. 

 

 

 

 


