
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE TURÍS

PATROCINA:

COL·LABOREN:

EL GRAN FONS DE TURÍS COL·LABORA AMB:



 XIV GRAN FONS DE TURÍS MEMORIAL RAIMON SORIA

i IV CURSA D’INICIACIÓ.

REGLAMENT

Article 1r.- L'Ajuntament de Turís, organitza la XIV Edició del Gran fons de Turís “Memorial

Raimon Soria”, el diumenge 10 de febrer de 2019 a les 10:30 hores amb eixida en la plaça Vicent

Ribes. 

Enguany,  a  més  de  seguir  col·laborant  en  l'associació  turisana  “Per  Ells”  com  fem  sempre,

destinarem un euro per corredor adult inscrit a l'Associació Espanyola contra el Càncer de València.

         Aquest any mantenim les dues modalitats en la cursa d’adults:

- La prova de 16.000 metres, amb el mateix recorregut que tots els anys. És la  primera

prova puntuable dins del IX Circuit Ribera del Xúquer.

- La cursa  d’iniciació amb 8.700 metres, no puntuable al Circuit, que tindrà eixida al

mateix lloc i hora que el Gran Fons.

          - A mes hi haurà cursa per als menors, que tindrà inici a les 09:30, també puntuables al

Circuit.

Article 2n.- Podran competir tot atleta degudament inscrit a partir de la categoria de benjamí,  i  es

determinarà la seua categoria en funció de la següent taula d'edats.

http://perells.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL_frTptzfAhXIfFAKHcdHCDkQFjAAegQIERAB&url=https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros/donde-estamos/sede-valencia&usg=AOvVaw07g8HeFjz5qn2RuIQ0fte2


PROVES INFANTILS

CATEGORIES ANYS DE NAIXEMENT DISTÀNCIA HORA

BENJAMÍ 2011-2010 600 metres 9:30

ALEVÍ 2009-2008 1000 metres A continuació

INFANTIL 2007-2006 1600 metres A continuació

CADET 2005-2002 2000 metres A continuació

PROVES ABSOLUTES

TIPUS DE PROVA CATEGORIES ANYS DE NAIXEMENT DISTÀNCIA HORA

Carrera d'iniciació  CATG ÚNICA Des del 2001 8.600 metres 10:30

GRAN FONS  JÚNIOR 2001-1997 16000 metres 10:30

GRAN FONS  SÉNIOR 1996-1985 16000 metres 10:30

GRAN FONS VETERANS A 1984-1975 16000 metres 10:30

GRAN FONS VETERANS B 1974-1965 16000 metres 10:30

GRAN FONS VETERANS C 1964 o abans 16000 metres 10:30

GRAN FONS EQUIP FEMENÍ Des del 2001 16000 metres 10:30

GRAN FONS EQUIP MASCULÍ Des del 2001 16000 metres 10:30

Les  edats  es  consideren  complides  en  l´any  en  curs  2019.  Aquestes  categories  seran
masculines i femenines.

Es considera corredor local, a tots els membres del club Triesport Turís o tot aquell que haja

nascut  o estiga empadronat  en qualsevol  part  del  terme municipal  de Turís  amb una antiguitat

d'almenys 1 any. L'Organització podrà exigir la identificació del corredor local en la inscripció, en

el  lliurament  de dorsal  o  en finalitzar  la  prova,  mitjançant  document oficial  (DNI, passaport  o

permís de conduir), i DESQUALIFICARÀ el corredor que no la puga acreditar o haja alterat alguna

data.

Article 3r.-  TROFEUS I OBSEQUIS. El Gran Fons de Turís, col·labora amb l'entitat “amic del

discapacitat  PER  ELLS”,  en  la  compra  dels  trofeus  i  obsequis  que  s'atorgaran.

      

Les categories de menors, tindran medalla els tres primers de cada categoria, masculí i femení, que

es donaran quan s'acaben les carreres infantils. Estes són puntuables en el IV Circuit Ribera del

Xúquer.

 Gran Fons (distància 16.000).



            Per a la categoria de locals, trofeu als tres primers masculins i femenins, a més de la 

bossa del corredor amb la camiseta commemorativa. Aquesta categoria no exclou estar premiat en 

les altres que apareixen en el reglament.

Després, per a la resta de categories, hi haurà un trofeu per als tres primers (masculí i 

femení) de la classificació general, a més, dels tres primers de cada categoria, homes i dones; bossa 

del corredor per a tots els que finalitzen, amb la camiseta commemorativa i tot allò que 

l'organització puga aconseguir. ELS TROFEUS SERAN ACUMULATIUS. 

         Els  corredors  que  acaben  la  prova  (i  estiguen  inscrits  al  circuit)  puntuaran  per  a  la

classificació general del IX Circuit Ribera del Xúquer.

També hi hauran trofeus per als tres primers equips de dones i d'homes amb les mateixes

condicions que apareixen al reglament del Circuit Ribera del Xúquer: 3 membres per a dones, 5 per

a homes per ordre de posició en meta per als que participen únicament en el Gran Fons.

 Cursa d’iniciació (distància 8.700).

  Hi haurà trofeu per als tres primers de la general, masculí i femení, i bossa del corredor a

tots els que finalitzen amb la camiseta commemorativa.

Esta modalitat  NO puntua per a la  classificació general  del  IX Circuit

Ribera del Xúquer.

EL LLIURAMENT DE TROFEUS S’EFECTUARÀ A LES 12:00H.

L'organització tindrà parada al final de la prova una taula amb beguda isotònica, fruita fresca, servei

de massatge i “coca de llanda” casolana 

Article  4r.-  INSCRIPCIONS:  Es  podran  realitzar  exclusivament  de  les  següents  formes:  

Totes les inscripcions es faran en la plataforma www.correntpelxuquer.com o en 

www.cronorunner.com , complimentant correctament el formulari d'inscripció habilitat per a tal fi.

El preu de la inscripció per a tots els corredors s'estableix en 6 € tant per al Gran Fons (16.000m) i  

per a la cursa de 8.500 metres, identificant en el moment de la inscripció quina modalitat es farà.

http://www.mychip.es/
http://www.correntpelxuquer.com/


Únicament, per a les categories inferiors la inscripció serà GRATUÏTA, si bé l’única opció 

d’inscripció és a través de la web.

Cada participant haurà de comprovar que la inscripció s'ha fet correctament i una vegada realitzat el

pagament, haurà de verificar que apareix en la llista d'inscrits  i confirmats. En el cas de detectar 

qualsevol incidència, s'haurà de posar en contacte via correu electrònic info@cronorunner.com

El termini d'inscripció finalitzarà l'1 de febrer per a les inscripcions efectuades amb la modalitat de

pagament “Ingrés / Transferència” i el dimecres 6 de febrer a les 24:00 hores per a les efectuades en

la modalitat de pagament amb “Targeta”, o en arribar al límit de 500 participants en el Gran Fons i

300 en la cursa de 8.700 metres. S'admetran inscripcions el dia de la prova, si no es tanquen en el

termini previst, al preu de 10 euros  les dues modalitats,   però correran sense xip i no podran

classificar ni per a la carrera i tampoc  puntuaran al circuit, tant en la categoria absoluta com

les inferiors, a més,  no s'assegura la bossa del corredor. Sí que tindran accés als avituallaments al

llarg del recorregut i a l'assegurança de la carrera.

Seguint  el  procediment  d'inscripció  dins  la  pàgina  de  www.  cronorunner.com,  el  corredor  per

inscriure's accepta i assumeix la titulada LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES, i tot el que hi ha

escrit.

La novetat d'enguany és que un euro de cada corredor inscrit a la prova anirà destinat a l'Associació 

Espanyola contra el Càncer, i comptarem amb ells al final de la prova per lliurar-los un xec amb la 

recaptació d'un euro per corredor. 

Article 5é.- LLIURAMENT DE DORSALS. Els dorsals es repartiran el mateix dia de la prova, des 

de les 08:30 per a les categories inferiors, i des de les 09:00 del matí fins a 15 minuts abans del 

http://www.mychip.es/


començament de la prova, presentant el DNI de cada corredor juntament amb el justificant d'ingrés 

de la carrera (per si hi haguera alguna incidència en la inscripció). Juntament amb el dorsal es 

lliurarà la bossa del corredor i el xip, aquest últim haurà de lliurar-se en finalitzar la prova. Tot xip 

extraviat o no retornat comportarà un cost de 10 € que haurà d'abonar l'atleta corresponent.

També es disposarà de guardioles per a recaptar la voluntat per a l'associació “amic del discapacitat 

PER ELLS”.

Article 6é.-Tot corredor que faça la prova sense estar inscrit, sense dorsal, dorsal canviat o sense 

l'edat reglamentària o falsejada ho fa sota la seua responsabilitat, sense tenir dret a cap de les 

prerrogatives a les quals tenen dret els corredors oficialment inscrits.

Article 7é.- Els dorsals hauran d'anar col·locats en el pit, sense manipular ni doblegar.

Seran desqualificats aquells atletes que:

1.- No realitzen el recorregut complet.

2.- No porten ben visible el seu dorsal, el manipule i/o el cedisca a un altre corredor.

3.- Alteren les dades facilitades a l'Organització, les quals figuren en el seu D.N.I. o fitxa federativa.

4.- No faciliten a l'Organització la documentació que se li requerisquen.

5.- Córreguen sense pitral i sense xip

6.- L'organització del Circuit Ribera del Xúquer es reserva la facultat d'impedir la participació en

edicions successives als corredors que mostren comportaments antiesportius o falsegen les seues

dades  personals.  Aquests  fets  poden  ser  comunicats  a  la  resta  d'organitzacions  nacionals.

Article 8é. 

 a- El recorregut de la prova del Gran Fons  consta de 16.000 metres, totalment per asfalt. Consta

d'una  xicoteta volta d'1 Km per dins del casc urbà per a després eixir per la carretera CV 422 fins a

la  urbanització  Alturi,  on  es  donarà  la  volta  per  a  tornar  per  la  mateixa  carretera.

 b- El recorregut està senyalitzat cada Km amb un punt de control de xip on es dóna la volta (Km 

8.3 Aproximadament). Així mateix es disposaran llocs d'avituallament líquid en els Km 4, 8, 12 i 

Meta.



https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2773170

Article 9é.

a- El recorregut de la prova d'iniciació és de 8.700 metres, i té la mateixa eixida i arribada que el

Gran Fons, amb quasi la totalitat del recorregut per asfalt; si bé té un tram, d'aproximadament 2 km,

que transcorre per camí de terra.

b- El recorregut està senyalitzat cada Km. Així mateix es disposaran llocs d'avituallament líquid en

el Km 4 i Meta.

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cursa-diniciacio-8-500-volta-curta-del-gran-fons-de-turis-16301

738

Article 10é.- L'organització habilitarà una zona de pàrquing prop del poliesportiu municipal, on 

també estarà el servei de dutxes, a 200 metres de la meta.

Article 11é.- L'Organització no es fa responsable dels danys morals, físics i materials que puguen 

patir o causar els participants a ells mateixos o a terceres persones durant la prova.

Article 12é.- Tot participant degudament inscrit disposa d'una Assegurança d'Accidents Esportius i 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cursa-diniciacio-8-500-volta-curta-del-gran-fons-de-turis-16301738
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cursa-diniciacio-8-500-volta-curta-del-gran-fons-de-turis-16301738
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2773170


un altre de Responsabilitat Civil, que cobrirà les incidències que pogueren sorgir durant la 

celebració de la prova. Qualsevol de les assegurances no seran vàlides en el cas de malalties, 

imprudències, negligències, inobservances de les lleis i del reglament, ni tampoc cobrirà despeses 

per desplaçaments.

Article 13é.- Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Comité Organitzador, no més 

tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. Les resolucions d'aquest comité

són inapel·lables.

Article 14é.- No es permetrà la inclusió de cap tipus de vehicle no autoritzat per l'organització, 

durant el recorregut de la prova, procedint a la seua retirada immediata per part de la Policia Local.

Article 15é.- El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, si bé l'organització es 

reserva la possibilitat de suspendre-la o modificar-la sempre que es considere un perill per als 

participants. Si la Generalitat Valenciana decretara alerta màxima d'incendis Nivell-3 o per pluges 

torrencials, la prova quedaria suspesa automàticament, ja que en aquestes condicions queda 

totalment prohibit realitzar cap activitat prop de terrenys forestals. Una vegada suspesa la prova, no 

es reintegraran els diners, perquè la despesa per a l'organització ja s'ha realitzat. 

Article 16é.- Tots els inscrits, pel fet de fer-ho coneixen i accepten el present reglament. En cas de 

dubte, prevaldrà el criteri de l'Organització. Pel fet d'inscriure's, el participant declara el següent: 

“Em trobe en un estat de salut òptim per a participar en la carrera, a més eximisc de tota 

responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres institucions participants de qualsevol 

accident o lesió que poguera patir abans, durant o després de la pràctica esportiva, renunciant des 

de ja a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats. Durant el desenvolupament

de la prova contribuiré en tot el que siga possible amb l'organització, en tal d'evitar accidents 

personals. Autoritze a més que l'organització faça ús publicitari de fotos, vídeos i nom en la 

classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o internet, sense esperar un pagament o 

recompensació per aquest aspecte”.


