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IX CURSA ILLA DEL PALMAR- REGLAMENT 
 
La “ IX Cursa Illa de El Palmar ”, aquesta carrera forma part del “V Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de 

l’Albufera” és el resultat de la unió dels organitzadors d'algunes de les proves d'atletisme popular que s´ estaven 
celebrant-se durant molts anys a prop del parc natural de l’Albufera i també altres proves que van a començar a 
realitzar-se a arrel d’aquest circuit. 
El circuit tindrà com a base les carreres que el composen, realitzant-se en cadascuna d’elles una classificació 
paral·lela, que serà la classificació general del circuit, amb la gent inscrita en el mateix. 
 
ARTICLE 1.- El Club d’Atletisme Samaruc organitza la “ IX Cursa Illa de El Palmar”, a la que tindrà accés totes les 
persones que vulguen participar i córrer pels voltants del parc natural, sense distinció de sexe o nacionalitat, sent 
majors de 16 anys. 
Aquells atletes de 16 i 17 anys, deuran portar una autorització dels pares per a poder participar en la cursa. 

 

ARTICLE 2.- Inscripció a través de la plataforma http://www.circuitalbufera.com , el cost de la inscripció serà de 7 € 
amb camiseta o 4€ sense camiseta fins al tancament de inscripcions el dimecres 22 d´agost a les 23:59 hores amb 
detret a cam.  
 
El cost de la camiseta es de 3,5 euros 
 
Atletes inscrits el dia de la proba: 
 
El cost de la inscripció serà de 5 euros, sempre i quant  queden inscripcions i sense dret a camiseta. 
 
IMPORTANT: Tot  atleta que realitze la proba sense dorsal podrà ser expulsat  de la mateixa per algun membre de la 
organització.  
 
DADES EN L’INSCRIPCIÓ:  
 
En l’ inscripció, es faran constar les següents dades, com a mínim:  
 
DNI, nom i cognoms, data de naixement, correu electrònic, el nom del club al que pertany. Aquells atletes que 
estiguen federats, hauran de indicar obligatòriament el seu número de llicencia federativa.  
 
ARTICLE 3.- El dia de la prova serà el dissabte 25 d´agost del 2018, a partir de las 20.00 hores. La línia d'eixida i 
arribada estaran situades en la Plaça La Sequiota del Palmar. I la distancia serà de 7.000m. 
 
ARTICLE 4.- Les categories seran les següents: 
 

Júnior-Promesa   2000 / 1996 
Sènior     1995 / 1984 
Veterà A   1983 / 1974 
Veterà B    1973 / 1964 
Veterà C    1963 / 1954 
Máster     1953 i anteriors 
 

Les categories s’establiran per any de naixement. Si un atleta es del 1963, serà Veterà C . 
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Trofeus 

 
Gran bossa del corredor para a tots els participants.  
 
Els trofeus NO seran acumulatius.  
 
Hi haurà trofeu per als tres primers classificats, per als tres primers de cada categoria i per als 3 primers locals, tant 
femení com masculí.  
Hi haurà Trofeu per a la mes veterana i al mes veterà en creuar la meta.  
 
ARTICLE 5 .- Hi haurà un lloc d'avituallament en el Km 3 aproximadament  i un al finalitzar la proba. Hi haurà servei 
de dutxes en el Piscina municipal a la entrada del Poble. 
 
ARTICLE 6 .- El recorregut estarà senyalitzat quilòmetre a quilòmetre. 
 
ARTICLE 7.- L'organització podrà demanar el DNI o document acreditatiu als classificats. 
Els pitrals s'entregaran personalment a la persona interessada PRÈVIA PRESENTACIÓ DEL DNI en Camí de la 
Trilladora de Tocaio, 9, a partir de les 17:30 hores del dia 25 d´agost de 2018. 
 
 
Els atletes inscrits en el circuit, tindran el mateix número de pitral per a totes les curses que formen el mateix. Així, 
no fará falta que cada vegada que vaja a una cursa, tinga que mirar la llista d’inscrits i mirar el seu dorsal. El dorsal el 
podrán conservar per a totes les curses, i serà igual, així no farà falta fer cúa a les carreres.  
 
Si el participant perd el chip o el dorsal, tindrà dret d’adquirir un nou pagant 2€/chip. 
 
TOTS els atletes inscrits al circuit, han de quedar-se el xip i fer-se responsable del mateix. Aquells xips del circuit que 
es tiren a la Caixa dels xips una vegada acabada una cursa, es consideraran xips extraviats i hauran d’adquirir un 
altre en la propera cursa. 
 
ARTICLE 8.- Tot participant degudament inscrit estarà cobert amb un segur de responsabilitat civil i accidents, esta 
assegurança no serà val·lida en cas de malalties, imprudències, negligències, inobservança de les lleis i del 
reglament, així com tampoc cobrirà els danys produïts pels desplaçaments. 
 
ARTICLE 9 .- Hi haurà una adequada atenció mèdica per als participants de la prova. 
 
ARTICLE 10 .- Les impugnacions sobre la classificació oficial o altres reclamacions seran resoltes pels organitzadors 
de la cursa. 
 
Motius de desqualificació :  

 
 • Per no portar el pitral perfectament col·locat i visible al pit durant tot el recorregut.  
 • Per la mala utilització del xip (Canviar-lo de lloc, dur-lo en la mà, dur el d’un altre corredor, donar-li el seu a 
altre corredor etc.)  
 • Per participar amb un pitral assignat a altre corredor 
 • Per participar amb un pitral no autoritzat per l'organització. 
 • Per realitzar la inscripció amb les dades alterades intencionadament. 
 • Per utilitzar un xip no autoritzat o d’altre corredor.  
 • Per no tornar el xip abans de la celebració de la gala final.  
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 • Per abandonar el recorregut delimitat per la prova. 
 • Per donar mostres d'un comportament antiesportiu. 
 
Aquells atletes que siguen desqualificats perden el dret a puntuar i participar en la resta de carreres. La decisió sobre 
la possible desqualificació de l'atleta per les circumstàncies anomenades anteriorment serà adoptada per 
l’organització del circuit. 
 
 
ARTICLE 11 .- Allò que no està previst en el reglament s'ajustarà a la normativa de R.F.E.A. 
 
ARTICLE 12.- Només podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per l'organització, està prohibit seguir la 
prova amb bicicleta o amb qualsevol altre vehicle. 
 
ARTICLE 13 .- En el plaç de tres dies després de la celebració de cada prova, es faran públics els resultats provisionals 
de la proba en la pàgina web www.circuitalbufera.com, on també es podrà trobar la galería fotográfica, totes les 
noticies relacionades amb el circuit i la crònica de la cursa. 
 
ARTICLE 14 .- De conformitat amb el que s'ha establert a l'article 5 de la llei orgànica 15/1999, de Protecció de dades 
de caràcter personal, l'informem de que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La finalitat del 
tractament de les dades es l'organització i gestió de l’esmenta’t circuit, sent necessari aportar aquestes dades per 
poder participar en les diferents proves. Aquestes dades personals les utilitzarà Cronorunner única i exclusivament 
per a gestionar les inscripcions al circuit també per les entitats i organismes organitzadors de cada una de les proves 
que composen el circuit. 
 
L’ inscripció en el present circuit 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 del I Circuit de l’Albufera, els inscrits cedeixen de manera indefinida a l'organització el dret de 
reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mig de comunicació 
(premsa escrita, Internet, radio o televisió). Els titulars podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició dirigint-se per escrit a l'entitat organitzadora.   
 
ARTICLE 15 .- Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment a l'organitzador de la prova, no més tard de 30 
minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. Si són desestimades per l'organitzador, es podrà presentar 
reclamació per escrit.  
S'estableix un termini de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions escrites que s'estimen oportunes, NO 
ACCEPTANT CAP RECLAMACIÓ FORA DEL TERMINI. UNA VEGADA TRANSCORREGUT LES CLASSIFICACIONS SERAN 
DEFINITIVES.  
 
Cronorunner i El Club d’Atletisme Samaruc velaran pel compliment d'aquest Reglament. 
 
ARTICLE 16 .- Tots els participants, pel fet de participar en la prova, accepten íntegrament el present reglament. En 
cas de dubte, prevaldrà el criteri de l'organització. 
 
ARTICLE 17 .- Per causes externes a l'organització esta podrà en qualsevol moment, canviar el recorregut de la 
prova. 
 
Animar-vos des del nostre poble a què participeu, com no esperant la vostra estimada presència, el poble de El 
Palmar us ho reconeixerà i agrairà amb la gran acollida que vos mereixeu, tant l'esforç dels atletes com l'ànim i 
suport dels veïns de El Palmar. 


