


REGLAMENT DE LA CURSA 

Article 1. Organització 

L’Ajuntament de Benifaio amb la col·laboració del club Kangurs i els Clavaris de 
la Divina Aurora 2019, organitzen la Volta a Peu 5k de Festes el proper dijous 
8 d’Agost de 2019 on podran participar qualsevol esportista sense distinció de 
sexe, edat i nacionalitat.  

La carrera quedarà dividida en dues proves: categories infantils, diferenciades 
per grups d’edat i categoria absoluta, amb classificació local, masculina i 
femenina. 

Article 2. Distància de la prova 

2.1 - Carrera absoluta 

El circuit absolut té una distancia de 5.000 metres, dividit en un circuit de 2.500 
metres en  pla i transcorrerà íntegrament pel casc urbà de la localitat. Tots els 
punts kilomètrics estaran indicats amb un panel senyalitzador. 

L’edat mínima per a poder participar en la cursa són els 14 anys. 

La zona d’avituallament es trobarà als 2.500 metres, coincidint amb la zona de 
meta en el carrer Santa Bàrbara. 

2.2 - Carreres infantils 

Les carreres infantils es realitzaran al mateix circuit de la cursa absoluta, 
diferenciant per grups d’edat i distàncies adaptades, de la següent manera: 

Edat Hora d’eixida Distància

Fins 3 anys 18:30 50 metres

Entre 4 i 5 anys 18:45 100 metres

Entre 6 i 10 anys 19:00 500 metres

Fins a 14 anys 19.15 1.000 metres



Article 3. Horari de les curses 

L’hora d’eixida de la prova absoluta és a les 20:00 hores, quedant subjecte a 
les indicacions de la policia del municipi per al correcte funcionament. 

Per a les proves infantils es remeteix a l’article 2.2 del present reglament. 

Article 4. Premis 

El lliurament de premis per a les curses infantils es realitzarà al finalitzar 
cadascuna de les diferents proves en la línia de meta, on s’entregarà una 
medalla amb placa conmemorativa de l’acte. 

L’entrega de trofeus de la cursa absoluta serà aproximadament sobre les 21 
hores a la Plaça Major, establint la següent relació de trofeus: 

- Tres primers/es classificats/des, categoria masculina i categoria femenina. 

- Tres primers/es classificats/des locals, tant en categoria masculina i categoria 
femenina. 

Per fomentar l’èxit de diferents esportistes s’estableix la no acumulació dels 
premis. 

Article 5. Inscripcions 

Les curses infantils són de forma totalment gratuïta. 

Preferentment, per a obtindre el dorsal, la inscripció de la cursa absoluta es 
farà a través de la web www.cronorunner.com on s’hauran d’aportar les dades 
personals de cada participant per poder tindre suport de l’assegurança que 
donarà cobertura a la prova, i fer l’abonament de 2,30€ que es repartiràn entre 
els Clavaris de la Divina Aurora i Gómez-Madrid Kangurs com a col·laboració 
en l’organització de l’esdeveniment. 

No obstant, a partir de les 18.00 hores es podrà realitzar al Mercat Municipal, 
sense obtenir dorsal de la cursa. 

La prova queda limitada a un màxim de 600 participants. 



Article 6. Entrega de dorsals 

Els dorsals s’entregaran al Mercat Municipal el mateix dia de la prova des de 
les 18:00 hores i fins 15 minuts abans de l’inici de la cursa, entre tots aquells 
que hagen realitzat la inscripció a través de la pàgina web de cronorunner. 

Article 7. Dutxes 

L’Ajuntament de Benifaió habilitarà al Poliesportiu Municipal, vestidors amb 
dutxes per a tots els participants de la cursa. 

Article 8. Avituallament 

S’establiran 2 avituallaments durant la cursa, el primer es realitzarà en la línea 
de meta al pas de la primera volta dels participants.  

Al finalitzar la cursa a la Plaça Major, s’establirà l’avituallament final amb fruita, 
suc i aigua per als participants. 

Article 9. Responsabilitat 

L’organització, patrocinadors i col·laboradors, declinen tota responsabilitat 
física o moral que puguen patir els participants durant o com a conseqüència 
de la competició; no obstant, tots els participants inscrits que hagen 
complimentat correctament les seues dades estaran coberts per una pòlissa 
d’Assegurança de Responsabilitat Civil i per una Assegurança d’Accidents fins 
600 inscrits. 

Article 10. Serveis mèdics 

Els serveis mèdics de la cursa estaran ubicats al Carrer Major, comptant també 
amb una ambulància mòbil. 

Article 11. Acceptació del reglament 

Tots els inscrits pel fet de participar, lliure i voluntàriament accepten plenament 
el present reglament i normes complementàries, reconeixent al formalitzar la 
inscripció trobar-se en bones condicions físiques per a la pràctica d’aquest 
esport. 

Anexe 1. Recorregut de la prova. 



RECORREGUT DE LA PROVA 


