
                
                       

 
 
 
 
 
 
                                         REGLAMENT DE LA  32ª  10K  i  6º ,20K 
 
                                                       ( Memorial Vicent Renart) 
  
 
                               DISSABTE 28 DE SETEMBRE  DE 2019,  18'00 HORES 
 
 
Article 1r. 
 
El Club de Córrer Peus Quets amb la col-laboració de l'Ajuntament de Sueca 
organitza la 32º. edició de la volta a peu,( Memorial Vicent Renart) i la 6º edicio del 20K, a Sueca, 
en la qual podrà participar qualsevol persona, sense distinció de sexe, raça o nacionalitat. 
  
Article 2n. 
 
La prova tindrà lloc el dissabte 28 de Setembre  de 2019. 
 
 La carrera 10K començarà a 
les 18'00 hores, sobre un recorregut de 10.000 metres, amb eixida i meta al voltant del Carrer 
Sequial. El recorregut sera  per un circuit semiurbà. 
 Hi haurà avituallament al kilometre 5 i en  meta. L'organització es reserva el dret a fer 
qualsevol modificació del recorregut. 
 
La carrera 20K començarà a 
les 18'00 hores, sobre un recorregut de 20.000 metres, amb eixida i meta al voltant del Carrer 
Sequial. El recorregut sera  per un circuit semiurbà. 
 Hi haurà avituallament al kilometre 5 , 10, 15 I  en  meta. L'organització es reserva el dret a fer 
qualsevol modificació del recorregut. 
El circuit de la prova no està adaptat per a fer-se en cadira de rodes. 
 



Article 3r. 
 
El control de temps sera,    
 mitjançant el sistema de cronometratge amb xip i serà obligatori tornar-lo a 
la finalització de la prova. En cas de pèrdua, no devolució o qualsevol tipus de 
negligència a l'hora de tornar el xip es penalitzarà als implicats amb una sanció de 30 
euros. L'organització s'encarregarà d'informar a l'infractor de la no devolució, prenent 
les mesures oportunes a la base de dades i notificar a les organitzacions d'altres curses del fet 
ocorregut. 
 
Article 4t.- 
 
La inscripció estarà oberta des del dia 01 de Agost de 2019, fins al 25 de Setembre de 2019,  en la 
modalitat ingres/transferència, i targeta en la pagina de Cronoruner. 
 
El preu per a inscriure's a la CARRERA ABSOLUTA de la 32º  Volta a peu será 
de 8 euros per al 10K , i de 15 per al 20K, fent-se efectiu en el moment de la inscripció a través de 
la página web de la plataforma CRONORUNER. 
 SI S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA, EL SEU PREU SERA DE 10 
EUROS PER AL 10K, I 20 EUROS PER AL 20K 
Una vegada la inscripcio s'haja fet efectiva, NO SERA REEMBOLSADA, 
excepte en el cas de que no es celebre la prova. 
 
Article 5é.- 
 
ELS ANYS CUMPLITS EN EL MATEIX DIA DE LA PROVA PER JUSTIFICAR LA SEUA 
CATEGORIA ES FARA CONSTAR MIJANTÇANT EL DOCUMENT D'IDENTITAT 
ORIGINAL O EL LLIBRE DE FAMILIA. 
 
CATEGORIES.- Les dues carreres tant el 10.000 com el 20.000  seran les mateixes que al 
reglament del Circuit de l'Albufera, circuit al que pertanya Sueca. 
 
Article 6é.- 
 
TROFEUS: 
Trofeu al guanyador/ra del  10K ( Memorial Vicent Renart), i 20K  home i dona, sols al 
guanyadors, i sols ells podran repetir trofeu, en la seua categoria. 
 
Trofeu a cadascun/a dels tres primers/es classificats/des en totes les categories ,   
 
S'anten per categories les seguents: 
 
JUNIOR- PROMESA 
SENIOR 
VETARANO / A 
VETERANA / A 
VETERANO / B 
VETERANA / B 
VETERANO / C 
VETERANA / C 
MASTER, HOME I DONA 
LOCALS, HOME I DONA 



 
Es considera "corredor local" aquells/es atletes empadronats/des a Sueca en la 
data de la prova. 
  
Premi especial de 20 euros a l’esprint masculí / femení local   en el kilòmetre 2 . Gentilesa de 
Xavier Micó. Agència d’assegurances. 
 
Article 7é.- 
 
L'organització podrà desqualificar o excloure de la prova a qualsevol participant 
que al seu criteri no complesca els requisits reglamentaris. 
 
Tot aquell que no porte colocat el piltral a la camiseta,  el cual acredita que esta inscrit en la prova, 
sera automaticament EXPULSAT per l'organitzacio  AVANS DE PENDRE L'IXIDA. 
La organitzacio pendra totes les mesures que facen falta, en la linea de meta, per a que ningun 
corredor que no estiga inscrit a la volta a peu, puga pendre la partida. 
Si la organitzacio sen adona durant la carrera que algun corredor/a, no esta degudament inscrit, el 
fara participe per a que abandone la prova, sent el propit corredor/ si  fa cas omis ha les advertencies 
de l'organitzacio invitanlo avandonar la prova, correra  baix la seua propia responsabilitat. 
 
Article 8é.- 
 
Les reclamacions o impugnacions, són competència de l'organització, al qual li 
s'han de presentar no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els 
resultats i amb el abonament de 30 euros abans de començar la reclamacio com a fiança.La decisió 
dels organitzadors de la prova serà inapel-lable, 
 a mes si la organització se n'adona que la reclamació està manipulada o no te base fonamentada per 
que altera totalment el reglament del event, sera causa justificada per a la NO devolucio del 
abonament i es notificarà a les organitzacions d'altres curses del sucedit en questio. 
 
Article 9é.- 
 
Seràn desqualificats tots els corredors que no facen el recorregut complet, i els 
que córreguen en una categoria que no els corresponga, o no accepten les decisions 
dels membres de l’organització. 
 
Article 10é.- 
 
RESPONSABILITAT.- L'organització dispossa de les assegurances que exigeix 
la "Llei de Seguretat Vial". L'organització NO es farà responsable de possibles danys 
físics o morals que puguen produir-se al llarg de la prova com a conseqüencia de 
patiment, lesions, imprudència o negligència, així com a la falsificació de dades del 
participant a la inscripció.   
 
Article 11é.- 
 
Hi haurà servei mèdic i d'ambulància. fins la seua finalització. 
 
Article 12é.- 
 
Tots els participants podràn utilitzar les dutxes del Pavello Cobert. ( AVENGUDA PAIS 
VALENCIA) 



 
Tot participant pel fet d'inscriure's, declara haver llegit i accepta 
aquest reglament. 
 
  
 
CLUB DE CÓRRER "PEUS QUETS" 
 
  
 
 
 


