REGLAMENT
ART. 1 El Club d'Atletisme Peus Lleugers i l’Ajuntament de Xirivella organitzen, dins del
6é Circuit Caixa Popular Running Solidari 2019, la XXXVIII VOLTA A PEU
CIUTAT DE XIRIVELLA, prova en què podrà participar qualsevol persona, sense
distinció de sexe o raça.
ART. 2 El recorregut serà urbà i es realitzarà sobre una distància de 400 a 6.900 m.
ART. 3 La prova tindrà lloc el diumenge dia 14 d'abril de 2019, i començarà, amb la
carrera principal, a les 10.00 del matí. La línia d'eixida i d'arribada estarà a l'av. de
la Constitució-plaça de la Concòrdia, al costat de l'Ajuntament.
Finalitzada la prova principal, s'entregaran els trofeus; posteriorment es
realitzaran la resta de proves.
ART. 4 Les categories són: (hòmens / dones), que han de tindre complits els anys en el
moment de la prova
CATEGORIES

NASCUTS EN

DISTÀNCIA

HORARI

Cat.Especial
Sense límit d’edat
400 m
Finalitzada
PREBENJAMÍ
De 2012 a 2019
400 m
l'entrega de
BENJAMÍ
De 2010 a 2011
400 m
trofeus de la
ALEVÍ
De 2008 a 2009
800 m
categoria
absoluta
INFANTIL
De 2006 a 2007
800 m
CADET
De 2004 a 2005
1600 m
JUVENIL
De 2002 a 2003
1600 m
JÚNIOR-PROMESA
De 1997 a 2001
6.900 m
10.00 h
SENIOR
De 1985 a 1996
6.900 m
10.00 h
VETERANS A
De 1975 a 1984
6.900 m
10.00 h
VETERANS B
De 1965 a 1974
6.900 m
10.00 h
VETERANS C
De 1964 i anteriors 6.900 m
10.00 h
ART. 5 Inscripcions: des de les 8.00 hores del dimecres 20 de març fins a les 23.59 hores
del dimecres 10 d'abril. La inscripció serà gratuïta i s'haurà de fer a través de la
pàgina web www.cronorunner.com
Per a les categories inferiors, les inscripcions es faran en línia de meta, a
partir de les 10.00 h. La inscripció de la prova principal es tancarà en la data
assenyalada o quan s'arribe a 1.500 participants.
L'entrega de dorsals serà el dia de la prova, en el lloc d'eixida, des de les
08.00 fins a 10 minuts abans del començament de la prova.
ART. 6 La prova serà de caràcter solidari, amb la col·laboració de Creu Roja. Els
participants hauran de donar, a la retirada del dorsal, 1kg d’aliment no perible.
ART. 7 Tindran trofeu els 3 primers de cada categoria, així com el primer local (prèvia
acreditació) de cada categoria, sense que puga recaure un trofeu en un mateix
atleta dos vegades.

Hi haurà samarretes tècniques per a tots els xiquets i els participants
inscrits que finalitzen la prova.
ART. 8 El circuit estarà senyalitzat amb una línia contínua, i estaran marcats els punts
quilomètrics un a un.

ART. 9 Qualsevol impugnació sobre la classificació, les categories, etc., serà competència
de cronorunner, i s'hi haurà de fer per escrit, fins a 30 minuts després que se
n'hagen fet oficials els resultats.
ART. 10 El dorsal haurà d'anar col·locat al pit. L’atleta que arribe a meta sense dorsal o que
el tinga deteriorat no tindrà dret a classificació.
ART. 11 Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per
l'organització. Està prohibit seguir la prova amb bicicleta o amb qualsevol altre
vehicle.
ART. 12 La prova estarà coberta per un mínim de dos metges i dos ambulàncies, situades
l'una en meta i l'altra com a cotxe granera, en compliment de l'article 10 del RD
1428/2003 de 21 de novembre.
ART. 13 La Policia Municipal s'encarregarà de la seguretat del circuit, i Protecció Civil de
Xirivella i voluntaris hi vetlaran per la seguretat de tots els participants.
ART.14 Tots els participants que estiguen degudament inscrits estaran coberts per una
assegurança de responsabilitat civil i accident esportiu, que no serà vàlida en cas
d’incompliment d’este reglament ni tampoc cobrirà els accidents produïts en els
desplaçaments.
ART. 15 L'organització refusa tota responsabilitat pels danys que la participació en esta
prova puguen causar o que se'n puguen derivar a qualsevol altre participant o
persones.
ART. 16 Tots els participants, pel fet de prendre’n l'eixida, accepten el present reglament i,
en cas de dubte, prevaldrà el criteri de l'organització.
ART.17 Tractament de dades personals. De conformitat amb el que establix 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. Estes dades personals les
utilitzarà el Servei d'Esports de Xirivella, Cronorunner i C.A. Peus Lleugers
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'estes en els mitjans de
comunicació, d'acord amb els interessos promocionals de la carrera. Els inscrits cedixen de
manera indefinida a l'organització el dret de 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.
NOTES

- Recordem que la primera carrera serà la dels majors, a les 10.00 hores.
- El servici de dutxes estarà situat al Poliesportiu Municipal Ramón Sáez.
- La zona d'aparcament estarà situada a l'av. Constitució, davant del Parc Clara Campoamor
i al final de l'av. de la Constitució, al pàrquing de l'Estació de RENFE i zona del
poliesportiu.
- La Secretaria i la resta de dependències de l'organització es situaran dins de la plaça de la
Concòrdia.
- L'organització es reserva el dret de canviar este reglament, però ho haurà de comunicar als
participants abans de l'eixida.
- Esperem el bon comportament i la bona voluntat de tots davant els errors que
l'organització puga cometre, i demanem disculpes als afectats, si n’hi ha.
CLUB D’ATLETISME “PEUS LLEUGERS”.

