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REGLAMENT DE LA  

31ª VOLTA A PEU A SUECA 10K I 5è 20K 2018. 
(Memorial Vicent Renart) 

DISSABTE 29 DE SETEMBRE DE 2018, 18:00h. 

ENTREGA DE PITRALS A PARTIR DE LES 16:00h AL CASINO DEL ATENEU, C/SEQUIAL 

Article 1er: Preàmbul 

   El Club de córrer Peus Quets amb la col·laboració de l’ Ajuntament de Sueca organitza la 31ª Volta 
a Peu a Sueca en la modalitat de 10K, i la 20K en la seua 5ª edició, esdeveniment sota l’ apel·latiu de 
“Memorial Vicent Renart”, i en les quals podrà participar qualsevol persona que se considere amb 
les condicions físiques suficients, major d’ edat, sense distinció de sexe, raça o/i nacionalitat. 

Article 2on: Generalitats 

1. La prova se celebrarà DISSABTE 29 de SETEMBRE de 2018, i tindrà la limitació de 800 
participants per al 10K i 400 per al 20K. 

2. La cursa començarà a les 18:00h per un recorregut majorment pla, amb eixida i meta al 
Carrer Sequial de Sueca. El traçat discorrerà per un circuit mixt: urbà i pista (80 i 20%) (*) 

3. Els punts d’ avituallament seran als km. 5, 10, 15 i meta. 
4. D’ existir qualsevol contratemps que pogués posar en perill el bon desenvolupament de 

la cursa o la integritat dels participants, la organització es reserva el dret de modificar el 
recorregut en funció del problema o incident sobrevingut, inclosa la anul·lació de la 
prova per raons de perill meteorològic. 

5. El circuit dissenyat NO està adaptat per a cadira de rodes. 
 

 (*)    https://ca.wikiloc.com/rutes-correr/xxx-10k-ciutat-de-sueca-15249677    (Al recorregut de 10K, 3 son de pista. Al de 20K son 6) 

 

Article 3er: Cronometratge 

1. El control de temps es farà per a totes les categories mitjançant el sistema de 
cronometratge amb “xip”, llevat dels inscrits el mateix dia de la carrera. 

2. Serà obligatòria la devolució del “xip” a la finalització de la prova, excepte per a tots aquells 
corredors inscrits al Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l’ Albufera. 

La pèrdua del “xip”, la no devolució per oblit, descuit o negligència implicarà una penalització, sent 
la sanció de 30€ contra la persona implicada. 
Amb la base de dades personals al seu abast, la organització s’ encarregarà d’ informar a l’ infractor 
de l’ incompliment, prenent les mesures oportunes i notificant a les organitzacions d’ altres curses el 
fet ocorregut. 

3. Cap participant pot competir sense el preceptiu pitral amb un pitral o xip que no li pertany. 
4. La prova de 20K tindrà una duració màxima de 2 hores. Tot corredor o corredora del 20K 

que estiga per dalt del 6:00mn/km serà avisat i apartat de la prova per la Organització, 
trobant-se fora de competició i per tant fora de cobertura sanitària en carrera a més de 
privat de seguretat vial. En cas de negativa li seria comunicat que l’ Organització de la 
Carrera no es fa responsable de lo que li puga ocórrer a partir d’ aquell moment. 

Article 4rt: Inscripcions 

https://ca.wikiloc.com/rutes-correr/xxx-10k-ciutat-de-sueca-15249677
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   Les inscripcions estaran obertes fins el dimecres 26 de Setembre de 2018 a les 24:00h.  
La modalitat de pagament serà mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària a la pàgina 
Web de Cronorunner ( www.cronorunner.com ). 

- El preu de les inscripcions a la 31ª Volta a Peu a Sueca 10K, dins de termini, serà de 8€. 
- El preu de la 5ª Volta a Peu a Sueca 20K, dins de termini, serà de 13€. 
- A LES MODALITATS DE 10K I 20K S’ ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA 

amb la limitació de 40 places al 10K i 20 places al 20K, i amb les condicions següents: 
 10€ al 10K 
 15€ al 20K 
 atorgaran el dret a avituallaments, bossa de corredor, obsequis i samarreta 

(aquesta última sense possibilitat d’ escollir talla o sexe) 
 se farà entrega d’ un dorsal sense “xip” que especificarà clarament el tipus d’ 

inscripció, sense obtenció de temps cronometrat, doncs sense dret ni possibilitat de 
concórrer a la classificació. 

 aquest tipus d’ inscripció fora de termini no pot comportar tampoc drets a cap 
premi, podi o trofeu, condicions recollides al Reglament del Circuit de l’ Albufera. 

Les inscripcions, fora de termini o en regla donen dret a la borsa del corredor. Una vegada feta 
efectiva la inscripció NO CABRÀ REEMBORSAMENT excepte en el cas d’ anul·lació de la prova.  

Article 5è: Categories 

Queden establertes les següents categories: 

Júnior Prom. masc. i fem.  1996 a 2000 
Sènior  masculí  i  femení   1984 a 1995 
Veterà A masculí i femení  1974 a 1983 
Veterà B masculí i femení  1964 a 1973  
Veterà C masculí i femení  1954 a 1963     
Màster  masculí  i femení  1953 i anteriors           

Article 6è: Trofeus i premis 

1- Se farà entrega de trofeu: 
- als tres primers i les tres primeres en totes les categories citades. 
- als tres primers i a les tres primeres locals del 10K (per ser la prova puntuable per al Circuit). 
Son considerats corredors locals tot/a atleta que conste al padró de Sueca en la data de la prova. 
 
2- Se farà entrega de dos únics Premis Especials de 20€ cadascun en categoria masculina i femenina 
al millor “sprinter” (absolut i absoluta de l’ esprint siguen del 10K o del 20K) al primer pas per 
meta: 1,9km. 
(Gentilesa de Xavier Micò, Agència d’ Assegurances) 

Article 7è: Drets, Obligacions i Responsabilitat 

1. L’ organització podrà desqualificar o excloure de la prova a qualsevol participant que al seu 
criteri no acaten el total compliment dels requisits del present reglament i les normes 
cíviques i socials del “fair-play” en el comportament esportiu. 

2. El pitral deu ser fixat de front en lloc visible a la samarreta o “porta-dorsals”, acreditant la 
inscripció a la prova. 

http://www.cronorunner.com/
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3. La absència de pitral implicarà: 
. expulsió de la prova abans de la sortida o en carrera per a tot runner no inscrit a la  
Volta a Peu a Sueca en 10K o 20K 
. no tindre dret a borsa de corredor 
. no estar cobert, en cas d’ accident, per les assegurances de la prova. 

4. Seran desqualificats 
. els atletes que no completen el recorregut complet 
. aquells que no participen en la categoria que els pertoca 
. aquells que no acaten les decisions dels membres de l’ organització  

5. Les reclamacions o impugnacions son competència de l’ organització a la que se li 
presentaran no més tard de 30 minuts després de la comunicació oficial dels resultats i amb 
el abonament de 30€ de fiança abans d’ iniciar la reclamació. 
La decisió de la Organització serà inapel·lable. La manipulació o falsedat en la reclamació 
comportarà la no devolució de la fiança dipositada i la immediata comunicació del fet als 
altres Organitzadors de Carreres Populars. 

6. L’ Organització disposa de les assegurances que exigeix la “Llei de Seguretat Vial”.  
L’ Organització no es fa responsable de possibles danys físics o morals que puguen produir-
se al llarg de la prova com a conseqüència de patiment, lesions, imprudència o negligència, 
així com de la falsificació o manipulació de dades o identitat del participant en la inscripció. 

 
Article 8è. Serveis. 

Hi haurà: 
- servei mèdic i d’ ambulància des del principi fins el final de la prova (18:00h-20:00h) 
- servei de guarda-roba ubicat als voltants de meta. 
- servei de lavabos químics.  
- servei de massatges 
- dutxes a 500m al Pavelló Cobert, Ronda del País Valencià. 

Article 9è. Prohibicions i autoritzacions a tercers 

     El Club de Córrer Peus Quets, organitzador de la prova, té ell i sols ell, concedits els permisos d’ 
ocupació de via pública per part de l’ Ajuntament de Sueca. 
     Tot aquell Club, entitat o casa col·laboradora que vulga instal·lar carpa o tendal d’ informació o    
venda haurà de dirigir-se al propi Club de Córrer Peus Quets per a obtenir una autorització escrita 
facultant-li la instal·lació a les immediacions de la cursa.  
     El permís d’ ocupació de via pública que el Club de Córrer Peus Quets té concedit per a realitzar l’ 
esdeveniment de la 31ª Volta a Peu a Sueca i la 5ª Edició de la 20K abasta tot el Carrer Sequial, la 
Plaça de l’ Ajuntament i la totalitat del recorregut per on descorren les dos curses. 
     D’ eixa manera, sense la preceptiva autorització, queda prohibit qualsevol tipus de muntatge 
com carpa, tendal, para-sol, paravent, ombrera, aparador o furgó, tant de venda, informació o 
publicitat en el recorregut per on transite la carrera. 
     Les infraccions seran comunicades a l’ autoritat competent. 

Article 10è. Conformitat. 

Tot participant, pel fet d’ inscriure’s, declara haver llegit i acceptat aquest reglament. 

                                                                                                  CLUB DE CÓRRER PEUS QUETS 


