
                        
 

                REGLAMENT DE LA PROVA 

 
Eixida i meta: Plaça del País Valencià (front ajuntament). 
 
Art. 1: El Club d’Atletisme d’Alginet organitza el 7 de setembre la XXIiIª Volta a Peu 
d’Alginet, cursa a què té accés qualsevol persona sense distinció de sexe, raça o 
nacionalitat. 
INSCRIPCIONS: tindran un cost de 5 euros i deuran formalitzar-se a la web de 
www.cronorunner.com.  Cursa llimitada a 800 atletes.  
Serà obligatori presentar el DNI ó canet de conduir per a retirar el pitral. 
 
Art. 2 : Les inscripcions de les categories inferiors serà gratuita i es realitzaràn en linea 
de meta fins mitja hora abans de la primera cursa. 
Els atletes de categorìes inferiors que estiguen realitzant el circuit de manera puntuable 
també es deuen de inscriure prèviament a la plataforma de inscripcions abans nomenada, 
amb una autorització del pare, mare o tutor introduint numero DNI al inici de l´inscripció. 
Serà gratüita i controlada amb xip. 
L’horari de les proves, categorìes i distàncies és el següent: 
 

CATEGORIES INFERIORS          ANYS                  HORARI                  DISTÀNCIA 
PRE-BENJAMÍ                          0  a  7 anys             17:30 hores                    200 m.  
BENJAMÍ                                 8  a  9 anys             tot seguit                       500 m. 
ALEVÍ                                    10 a 11 anys            tot seguit                      1000 m. 
INFANTIL                               12 a 13 anys            tot seguit                      1500 m. 
CADET                                   14 a 17 anys            tot seguit                      2250 m. 
LA PROVA DE PRE-BENJAMINS NO SERÁ COMPETITIVA 
 

Les categories de la XXIIIª Volta a Peu d’Alginet i VI Circuit Ribera De Xúquer queden 
establertes de la següent manera: 
 
CATEGORIA ABSOLUTA            ANYS                      HORARI                    DISTÀNCIA     

JUNIOR                              18 a 19 anys                  19:00 h                    8.000 m. 
SÈNIOR                         de 20 a 34 anys                  19:00 h                    8.000 m. 
VETERANS A                  de 35 a 44 anys                  19:00 h                    8.000 m. 
VETERANS B                  de 45 a 54 anys                  19:00 h                    8.000 m. 
VETERANS C                  de 55 a 100 anys                19:00 h                    8.000 m. 

Les categories seràn les corresponents a l´edat que cumplixquen en l´any que ens 
troben. Aquestes categories seràn masculines i femenines. 

 

 

http://www.cronorunner.com/


Art. 3: Aquells atletes menors de 18 anys deuran confirmar amb una autorització paterna  
per escrit per a poder participar en la cursa, encara així no hi tindran dret a la classificació 
informatitzada, però si al avituallament. 

Art. 4: El control de temps de la prova absoluta es realitzarà 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 20€. 

Art. 5: Desqualificacions:  

*Per no portar el pitral perfectament col.locat al pit durant tot el recorregut. 

*Per no portar el xip en el lloc corresponent (en cas de no hi haure lectura del receptor). 

*Per participar amb un pitral o xip assignat a un altre corredor. 

*Per participar amb un pitral no autoritzat per l´organització. 

*Per realitzar l´inscripció amb les dades alterades intencionadament. 

*Per abandonar el recorregut delimitat per la prova. 

*Per donar mostres d´un comportament antiesportiu. 

Art. 6: Es repartiran 800 samarretes tècniques entre tots els participants i uns altres 
regals que l’organització puga aconseguir.  

Art. 7: Prima de 50€ al record masculí del circuit, i 50€ al record femení. Gentilesa 
Construccions Canet i Soler. Record masculí 00:25:27 , record femení 00:30:45. 

Art. 8: Es considerarà locals a tots els corredors nascuts i empadronats a Alginet. 

Art. 9: Circuit no apte per a cadira de rodes (per haver-hi bandes sonores). 

Art. 10: Els tres primers a entrar en meta seràn els primers classificats de la prova 
absoluta, independentment de la categoria inclós corredors locals (junior, sènior o 
veterà). No es donarà doble trofeu a un mateix atleta. 

Art. 11: Qualsevol impugnació sobre participació, classificació, etc... serà únicament 
admesa quan es faça per escrit i amb un dipòsit de 50€, en la mitja hora posterior a la 
comunicació oficial de les classificacions. 

Art. 12: El recorregut està medit amb roda topogràfica i senyalitzat quilòmetre a 
quilòmetre. 

Art. 13: L’organització podrà demanar el DNI o document acreditatiu als classificats. 

Art. 14: L’organitzador i patrocinadors no es fan responsables del danys que puguen 
ocasionar-s’hi participants o tercers. 

Art. 15: Tot participant degudament inscrit estarà cobert amb una assegurança de 
responsabilitat civil i de accidents, aquesta assegurança no serà vàlida en cas de 



malalties, imprudències, negligències, inobservança de les lleis i del reglament, així com 
tampoc cobrirà els danys produïts pels desplaçaments. 

Art. 16: S´estableix com a temps màxim per acabar la prova en 1:10:00, a partir 
d´aquest moment el corredor quedarà desqualificat i l´organització no es farà 
responsable del mateix. 

Art. 17: Tots els participants pel fet de prendre l’eixida, accepten en totalitat aquest 
reglament. 

 

  

 
                                                


