
 

 

REGLAMENT DE LA XXXIII VOLTA 

A PEU A SOLLANA 

1. L’Excel·lentíssim Ajuntament de Sollana organitza la 33ª Volta 

a Peu a Sollana, amb la col· laboració del C.A. Sollana. 

2. La cursa es celebrarà el dissabte 13 de Juliol de 2019, amb un 

recorregut de 8.000 metres que discorrerà pel casc urbà i pel 

Parc Natural de l’Albufera, per a les categories juvenil, absoluta 

i veterans, on l’eixida es donarà a les 20:00 h. 

Abans, a les 18:30h tindran lloc les curses per a les categories 

inferiors. 

També hi haurà una caminada popular de 5kms pels carrers del 

poble, amb les mateixes condicions d’incripció que la cursa. 

L’eixida i meta per a totes les categories será a la Plaça Major, i 

la  recollida de pitrals serà al pati polivalent del carrer Dr. López 

Ibor, a 100m de l’Eixida. 

Hi haurà zona de “guarda-roba” al mateix pati polivalent. 

El control del circuït estarà a càrrec de la Policia Local i dels 

voluntaris de Protecció Civil. 

3. Inscripcions. 

El preu de la inscripció de la cursa, com el de la caminada 

popular serà de 7€ per a totes/tots aquells corredors que no 

pertanyen al Circuït solidari Parc Natural de l’Albufera, i es farà 

a mitjançant la plataforma “Cronorunner” 

www.cronorunner.com fins el dimecres 10 de juliol a les 23:59 

p.m., data màxima per a realizar la inscripció. 

  

http://www.cronorunner.com/


 

Les inscripcions de les curses de categories inferiors es faran en 

línia d’eixida fins 10 minuts abans de donar l’eixida. 

La recollida del pitral es farà el dia de la prova fins 30 min abans 

de la cursa. 

4. Categories, Distàncies i Horaris 
 

Categories Femení/Masculí Distància Horari 

XUPETINS       (2019-2015) 200 m 18:30h 

PREBENJAMÍ       (2014-2012) 400 m 18:40h 

BENJAMÍ       (2011-2010) 800 m 18:50h 

ALEVÍ       (2009-2008) 800 m 18:50h 

INFANTIL        (2007-2005) 1.600 m 19:00h 

CADET        (2004-2002) 2.500 m 19:15h 

JÚNIOR/PROMESA  (2001-
1997) 

8.000 m 20:00h 

SÉNIOR        (1996-1985) 8.000 m 20:00h 

VETERÀ A        (1984-1975) 8.000 m 20:00h 

VETERÀ B        (1974-1965) 8.000 m 20:00h 

VETERÀ C                (1964-1955) 8.000 m 20:00h 

MÀSTER            (1954 i anteriors) 8.000 m 20:00h 



 

 

* Els horaris per a les curses de les categories inferiors, són 

orientatius. S’aniran donant les eixides tot seguit acabe la 

cursa d’abans. 

* Només es permetrà l’acompanyament per part dels adults 

en la cursa de xupetins. En les altres curses estarà totalment 

prohibit l’acompanyament per part dels adults.  

* Recordem que es tracta de curses no competitives. 

5. Avituallaments 

Hi haurà dos avituallaments d’aigua, un al km 4 del recorregut, i 

l’altre en acabar la cursa on també es disposarà d’altres tipus 

d’avituallament líquid i sòlid. 

6. Trofeus 

Hi haurà trofeu per als tres primers classificats Absoluts tant en 

dones com en homes. També hi haurà trofeu per als 3 primers de 

cada categoria, tant en categoria de dones com en categoria 

d’homes. 

Els trofeus per als corredors Locals, sera solament per a la 

classificació Absoluta, tant en dones com en homes. 

Els trofeus no seran acumulables. 

La no assistència a l’entrega de trofeus serà motiu de renuncia al 

mateix, atorgant el trofeu al següent classificat/-ada. 

Les categories XUPETINS, PREBENJAMINS, BENJAMINS i 

ALEVINS seran de caràcter no competitiu, rebent un detallet per 

a tots els participants.  

 

 

 



 

 

 

7. Altres premis 

Hi haurà premi en metàl·lic de 50€ per al récord de la prova en 

categoria masculina, el qual està en 25’13” aconseguit per 

Hassane Ahouchar el 2018. 

De la mateixa manera, hi haurà premi en metàl·lic de 50€ per al 

récord de la prova en categoria femenina, el qual està en 30’04” 

aconseguit per Elia Fuentes el 2018. 

Bossa del corredor, amb samarreta commemorativa i detalls de les 

empreses coletalls de les empreses col·laboraores del Circuït 

Solidari Parc Natural de l’Albufera. 

Hi haurà un pernil per al club amb més participants inscrits a la 

cursa. 

8. Es consideraran corredors locals els nascuts a Sollana o els 

empadronats en aquest poble. 

9. Els atletes del C.A Sollana que disputen la carrera hauran 

d’utilitzar l’equipatge oficial del Club. 

10. Dutxes 

Les dutxes per als participants de la prova estan ubicades al 

Poliesportiu Municipal (Piscines o camp de futbol). 

11. Documentació 

Serà obligatori presentar el DNI o PASSAPORT si l’organització 

li ho demana a l’hora de recollir els pitrals. 

 



 

 

12. Els corredors degudament inscrits estaran coberts per una 

assegurança d’accident individual subscrita pels organitzadors. 

L’assegurança només cobreix l’itinerari de la prova durant el 

desenvolupament d’aquesta, en cap cas els desplaçaments a la 

mateixa. Hi haurà servei mèdic i d’ambulància. 

13. L’organització no permetrà participar a cap atleta que no 

estiga cobert per una assegurança d’accident. En el cas que 

algun atleta no complisca aquesta norma, l’organització no es 

responsabilitzarà de qualsevol tipus d’accident. 

14. L’organització no es responsabilitza dels danys que es puguen 

ocasionar durant la prova. Tampoc es farà responsable de la 

difusió feta per terceres persones de les fotografies que es 

realitzen durant la prova. 

15. L’organització de la cursa es reserva el dret de canviar el 

reglament, la data i els recorreguts de les carreres si ho considera 

oportú donant difusió dels canvis i fent-ho públic mitjançant el 

facebook del C.A. Sollana. 

16. Les reclamacions s’hauran de fer per escrit als organitzadors 

de la prova, no més tard de 10 minuts després de comunicar-se 

oficialment els resultats i amb un depòsit de 30€. La decisió dels 

organitzadors és inapel·lable. 

17. Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament 

accepten les normes del present reglament, declarant trobar-se en 

bones condicions físiques i assumint el risc derivat de la pràctica 

esportiva. 

 



 

18. Tot allò no previst en el present reglament es regirà per la 

Normativa General de la F.A.C.V., R.F.E.A. i I.A.A.F. per a 

aquesta temporada. 

19. Serà desqualificat qualsevol corredor per no portar el pitral 

autoritzat per l’organització i perfectament col·locat. També per 

abandonar el recorregut delimitat per la prova, no respectar la 

senyalització pertinent, o tirar deixalles al recorregut fora dels 

punts d’escombreries als mateixos avituallaments. 

20. Respecte al Medi Ambient. Tenint en compte que part del 

recorregut transcorre pels arrossars del terme de Sollana dins el 

Parc Natural de l’ALBUFERA, demanem a tots els participants 

el respecte cap al Medi Ambient i la conservació del mateix 

durant el recorregut de la prova. 

21. Zona de Parking. 

A l’avinguda Constitució. 

A la zona del polìgon. 

Al sequer de Minguet. 

 

 



 

 

 


