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REGLAMENT 
1. L'Ajuntament de Puçol, amb la col·laboració del Club d'Atletisme Puçol, 
organitza la XX edició del Gran fons “ Vila de Puçol”, carrera en la qual 
pot participar qualsevol persona major de 16 anys 
. 
2. La prova se celebrarà el dissabte 7 D’Abril de 2018 i l'eixida és donarà 
a les 17.30 hores 
. 
3. La prova te una distància de 15.000 metres. 
 
4. La prova formarà part del circuit de l’Horta Nord 
 
5. L'organització estableix un temps màxim per a realitzar la prova de 2 
hora. 
 
6. L'eixida i la meta estaran ubicades a l’Avinguda font de mora ( enfront 
de 
Mercadona). 
 
7. Hi haurà punts d’avituallament líquid en els km 5 i 10 i líquid i sòlid en 
la zona de meta 
. 
8. En meta és disposarà d'un servei mèdic i d’ambulància situat en 
l’encreuament de les Avingudes Valencia i Font de mora. 
 
9. En la zona de meta s’instal·larà un servei de massatgistes per als 
atletes 
. 
10. L’organització habilitarà un punt de dutxes en el Poliesportiu 
Municipal de Puçol. 
 
11.Les inscripcions es realitzaran a través de la web CRONORUNNERS 
 
El PVP de la inscripció serà: 
_ 
-Del 1-01-2017 al 31-03-2018 —— 10 euros 
-Del 01-04-2018 al 04-04-2018 —— 12 euros 



 
El límit per a escriure’s serà el dia 04 de abril o quan s’arriben a 1500 
inscripcions 
 
12.Els dorsals, el xip i la borsa del corredor s'entregaran preferentment el 
divendres dia 06 de abril  en el ESPAI JOVE DE Puçol en horari de 17 a 
21 hores i el dia de la prova en la zona de eixida/ meta des de les 15:30 
fins a les 17:15 .  
Per a retirar el dorsal, el xip i la borsa del corredor és obligatori presentar  
el  DNI, passaport o carnet de conduir. 
 
13.S'establixen les següents categories, tant masculines com femenines: 
� Juvenil-Junior-Promesa: Nascuts de 2002 / 1996 
� Senior: Nascut des de 1995 / 1984 
� Veterà A : 1983 / 1974 
� Veterà B : 1973 / 1964 
� Veterà C : 1963 / 1954 
� Màster    : 1953 i endavant  
� Discapacitats. 
� Locals : totes les categories 
  
14.Els atletes locals seran tots aquells nascuts o empadronats a Puçol. 
 
15.Trofeus 
� Tres trofeus per als primers classificats de les categories 
Juvenil-Junior-Promesa, Senior, Veterà A, Veterà B, Veterà C, 
Màster , tant masculines com femenines . 
� Un trofeu per al primer local de cada una de les categories 
anteriors , tant masculina com femenina 
� tres trofeus per al  primers classificats  discapacitat. Masculí i femení 
 
16.Els trofeus seran acumulatius 
 
17. Se entregaran els següents premis : 
- Tres primers classificats de la general, tant masculina com femenina. 
- Tres primers classificats locals, tant masculina com femenina. 
- Tres primers equips més nombrosos (mínim 10 components) que finalitcen la 
proba 
 
Els premis son : 

- 1er classificat/da : un pernil 
- 2on classificat/da : una paleta 
- 3er classificat/da : surtits ibèrics 

 



18.Bolsa del corredor : camiseta tècnica de manega llarga, calcetins CoolMax i 
porta-dorsals. A aquestes bosses es podrà afegir tots aquells regals que 
l’organització puga aconsseguir. 
 
19.Els únics vehicles amb autorització per a circular pel circuit seran els 
designats per l'organització. 
 
 
20.Queda totalment prohibit seguir als atletes amb moto, cotxe, bicicleta 
o qualsevol altre vehicle La Policia Local tindrà ordre expressa de retirar-
los del circuit. 
 
21.Les reclamacions és formularan a la persona responsable del 
cronometratge de la prova, en el termini màxim de 30 minuts després 
d'haver comunicat oficialment els resultats. La decisió del responsable 
del cronometratge serà inapel·lable. 
 
22.Seran desqualificats els atletes que no atenguen a les indicacions de 
l'organització, que no entren a meta amb el dorsal visiblement col·locat, 
que no complisquen la totalitat del recorregut o no faciliten a 
l'organització la documentació que se li requerisca. 
 
23.L'organització declina tota responsabilitat pels danys, perjuís o lesions 
que els participants d'esta prova puguen patir o causar a tercers, si be 
tots els participants quedaren baix la cobertura d'una assegurança de 
responsabilitat civil subscrita per a la prova. 
 
24.Tot aquell que participe sense dorsal o sense estar inscrit, ho farà baix 
la seua responsabilitat, sense tindre dret a cap prerrogativa dels 
corredors oficialment inscrits. 
 
25.El fet d'inscriure's en la prova comporta acceptar este reglament, 
declarar trobar-se en bones condicions físiques i assumir el risc derivat 
de la pràctica esportiva a què s'ha inscrit lliurement. 
 
26. Tot allò no previst en este reglament és regirà pels “Normes de 
Competició de la FACV, RFEA i IAAF” de la present temporada, així com 
tot el reglamentat per instàncies superiors. 
_ 
EL CLUB 


