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REGLAMENT
X CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER 2022.
El X Circuit CAIXA POPULAR Ribera de Xúquer és el resultat de la unió dels
organitzadors d’algunes de les proves d’atletisme popular que estaven fent-se
altres anys a la Ribera de Xúquer. Organitzen i col•laboren en el circuit els Clubs
d’Atletisme, diferents associacions i els Ajuntaments de les següents poblacions:
Alcàntera del Xúquer, L’Alcúdia, Algemesí, Alginet, Alzira, Benimodo, Carlet,
Gavarda, Manuel, Mareny de Barraquetes, Sant Joanet, Turís, Catadau,
Carcaixent, Alberic, Llaurí, Ènova i Montserrat ; també col•laboren diferents
empreses de la comarca i la província de València.

CALENDARI DE CURSES 2022 X CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER
NOM D ELA CURSA
DISTÀNCIA
MUNICIPI
DATA
XXIII Mitja Marató Alzira
21Km
Alzira
30/01/22
Turís
13/02/22
XIV Gran Fons de Turís memorial Raimon Soria
16km
26/02/22
VIII
Volta
a
Peu
a
l'Énova
8km
L’Énova
IX Mitja i Quarta Marató d´Alcàntera de Xúquer
10,549km/ 21,095km
Alcàntera de Xúquer
06/03/22
XX Volta a Peu a Catadau
10,5 km
Catadau
02/04/22
09/04/22
VII
10k
Benimodo
10km
Benimodo
XX Volta a Peu Gavarda
8km
Gavarda
23/04/22
30/04/22
XXXIII Volta a Peu a l´Alcúdia
10km
L'Alcúdia
14/05/22
XXVI Volta a peu a Alberic
8 km
Alberic
04/06/22
XXXVI Volta a Peu "Sant Onofre" Algemesí
10km
Algemesí
18/06/22
VIII Volta a Peu a Sant Joanet
8km
San Joanet
02/07/22
XIIIVolta
a
Peu
Mareny
de
Barraquetes
7,1km
Mareny de Barraquetes
29/07/22
XXIV Volta a Peu a Llaurí
8 km
Llaurí
05/08/22
VI Volta a Peu a Montserrat 10K
10km
Montserrat
26/08/22
XXX Volta a Peu Nocturna a Manuel
8km
Manuel
10/09/22
XXIV Volta a Peu a Alginet
8km
Alginet
24/09/22
XXVIII Volta a Peu Ciutat de Carlet
10km
Carlet
02/10/22
XLI Volta a Peu a Carcaixent
10km
Carcaixent
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A continuació s’estableixen el calendari provisional de les curses:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

X CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER 2022.
Calendari puntuable categories inferiors
Població
Data cursa
Turís
13/02/22 DG
NO
L’Énova
Alcàntera de Xúquer
NO
Catadau
02/04/22 DS
09/04/22DS
Benimodo
Gavarda
23/04/22 DS
30/04/22 DS
L'Alcúdia
14/05/22 DS
Alberic
04/06/22 DS
Algemesí
NO
San Joanet
NO
Mareny de Barraquetes
NO
Llaurí
NO
Montserrat
26/08/22 DV
Manuel
10/09/22 DS
Alginet
24/09/22 DS
Carlet
NO
Carcaixent
NO
Alzira

Per a les distàncies caldrà consultar el reglament de cada cursa individual.
1.- PARTICIPANTS
L’associació cultural “Circuit Ribera de Xúquer” organitza el X
Circuit CAIXA POPULAR Ribera de Xúquer, al qual tindran accés totes les
persones que ho desitgen, sense distinció de sexe o nacionalitat, sent majors de
18 anys, o amb autorització paterna als participants nascuts en 2003 i no tenen
els 18 anys complits. També podran córrer atletes menors d'edat segons
s'estableix en el punt 2 de “categories”.
El circuit es portarà a terme des del mes de gener fins el mes d'octubre
de 2022 i constarà de 18 proves de les quals s’haurà de puntuar en almenys 12,
i si es completaren més curses establertes per l´organització sempre es
puntuaran les 12 millors.

ASSOC. CULTURAL I

ESPORTIVA

CIRCUIT RIBERA DE XÚQUER

Enguany la puntuació al circuit en les categories inferiors constarà de 10
proves, de les quals s´haurà de puntuar en almenys 5, si es completaren més
curses establertes per l´organització sempre es puntuaran les 5 millors.
2.- CATEGORIES
Les categories del X CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER
2022 queden establertes de la següent manera:
INFERIORS:
BENJAMÍ: nascuts 2013-2014
ALEVÍ:
nascuts 2011-2012
INFANTIL: nascuts 2009-2010
CADET:
nascuts 2005-2008
ADULTS:
JUNIOR:
nascuts 2000 - 2004
SENIOR :
nascuts 1988 – 1999
VETERANS A : nascuts 1978 – 1987
VETERANS B : nascuts 1968 – 1977
VETERANS C : nascuts 1967 o abans
Aquestes categories seran masculines i femenines.

3.- INSCRIPCIONS
Els atletes que desitgen participar en el X CIRCUIT CAIXA POPULAR
RIBERA DE XÚQUER 2022, hauran de fer una inscripció inicial gratuïta i serà
amb el DNI que haja donat, la referència que tindrà el circuit i l'empresa
cronometradora per a fer la classificació individual i per equips. Això no significa
que tinga plaça reservada en les carreres, ja que caldrà inscriure's en cada cursa
i, per tant, arreplegar el pitral abans de córrer en tots els pobles. Per això, cal
deixar clar que cada poble posarà un límit màxim de corredors que es tancarà
per estricte ordre d'inscripció sense distingir si són o no corredors del circuit, per
tant no podran reclamar l'admissió en cas que estiga tancada.
La inscripció al circuit es tancarà la setmana anterior a la setena carrera
del circuit, ja que el mínim de proves per acabar-lo en són 12. Si algun corredor
fera alguna carrera abans d'inscriure's al circuit, una vegada realitze la inscripció,
la classificació es regularitzarà i li comptaran les anteriors curses.
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Les inscripcions al circuit i a la resta de carreres es faran mitjançant la
web de www.correntpelxuquer.org i en la plataforma www.cronorunner.com on
també estarà tota la informació de les proves.
Els tutors / mares / pares dels atletes menors de 18 anys hauran de
fer l'autorització i la inscripció al circuit dels seus fills en la web de
l'empresa de cronometratge. Hauran de seleccionar la casella
d'autorització paterna o materna aportant les dades (nom, cognoms i dni) i
el consentiment de responsabilitat per a què puguen participar en totes les
carreres.
IMPORTANT, l'autorització i inscripció al circuit no significa que estiga
inscrit a totes les carreres, ja que cada xiquet o xiqueta apareixerà com a
pendent, i haurà de confirmar la seua assistència a cada carrera amb el mateix
DNI que ha utilitzat per a fer la inscripció global perquè no hi haja cap errada o
problema en la classificació del circuit.
Podran igualment inscriure's el mateix dia de la prova però no optaran a
la puntuació del circuit, si l'organització de la carrera ho permet, assumint el
reglament de la prova.
La inscripció a cada una de les proves s’haurà de realitzar dins de les
dates indicades en els reglaments de cada carrera. Per a les curses en què es
cobra inscripció, consulteu la forma de pagament en els seus reglaments.

4.- ORGANITZACIÓ
Els pitrals s’entregaran personalment a la persona interessada PRÈVIA
PRESENTACIÓ DEL DNI en el lloc i la data establerta per cada Organització. Si
una corredor no porta el document identificador o demana el dorsal d'un
company, l'organització podrà demanar que diga oralment el DNI per comprovar
l'autenticitat del receptor. A partir d'ací, aquesta persona serà responsable del
bon ús del pitral i del xip, amb les possibles desqualificacions contemplades en
el punt 5 si no s'acompleix el reglament.
Tots els participants en el Circuit, pel fet de participar en qualsevol
carrera , n'accepten el reglament quan formalitzen la inscripció i, accepten i
assumeixen tots els seus drets i obligacions igual que la resta de participants.
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5.- DESQUALIFICACIONS
Motius de desqualificació :
a) No portar el pitral ben visible perfectament col·locat al pit durant tot el
recorregut.
b) No portar el xip col•locat al lloc adequat o indicat pel cronometrador.
c) Participar amb un pitral i/o xip (o més d'un) assignat a un altre corredor.
d) Participar amb un pitral no autoritzat per l’organització.
e) Realitzar la inscripció amb les dades alterades intencionadament.
f) Abandonar el recorregut delimitat per la prova.
g) Donar mostres d’un comportament antiesportiu.
h) El participant, pel fet de tindre una sanció per dopatge podrà participar en
les curses però no entrarà en les qualificacions per a les curses i el circuit.
A més de la desqualificació del circuit, l'assegurança contractada per
l'organització ni l'organització no es farà càrrec del que puga fer o passar a la
persona en qüestió.
Aquells atletes que siguen desqualificats perden el dret a puntuar i
participar en la resta de carreres. La decisió sobre la possible desqualificació de
l’atleta per les circumstàncies anomenades anteriorment serà adoptada pel
Comité Organitzador del circuit.
Tot allò no previst en aquestes regles es resoldrà amb el reglament de la
F.A.C.V.
6.- CLASSIFICACIÓ
Es realitzarà la següent classificació:
1) General Absoluta, masculina i femenina.
2) Per Categories, masculina i femenina.
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La puntuació per a la classificació general i per categories (punt 1 i 2)
s’obtindrà donant un número de punts equivalents a la posició obtinguda en la
classificació general de cada prova. És a dir, l'atleta que finalitze en primer lloc
tindrà un punt, el segon dos punts, i així successivament. Els guanyadors de les
dues mitges maratons tindran puntuació (0). També se incentivarà a aquelles
corredors que completen més de 12 curses, descomptant-los 1 punt per la
participació en cadascuna d’elles.

Per a la classificació final es consideraran guanyadors els atletes amb
menor número total de punts.
Per a la classificació per categories puntuaran les 12 millors curses de cada
atleta, en cas d’empat serà guanyador qui més curses haja realitzat i si persisteix
l’empat es valorarà el major número de primeres posicions, segons, etc.
3) Per equips hi haurà dos tipus de classificació:
a) Masculina: puntuaran els 5 millors atletes seguint l'ordre de
classificació masculina general.
b) Femenina: puntuaran les 3 millors atletes seguint lordre de la
classificació femenina general.
El circuit deixarà fins a la tercera prova per a subsanar qualsevol error
d'inscripció individual o per equips, això significa que els participants no
podran canviar d'equip a partir de la tercera prova, i serà aquest equip amb
el qual s'ha inscrit al circuit, amb el qual puntuarà. Si a partir de la tercera
prova el corredor canvia d'equip en la inscripció de la cursa, no li serà
reconeguda, i únicament puntuarà com a participant individual.
Tot aquell corredor que no acabe alguna de les curses per qualsevol motiu,
molèsties físiques, indisposició fisiològica, etc… no li comptabilitzarà com a cursa
i, per tant no puntuarà en la classificació global del circuit.
El control i seguiment dels corredors inscrits en el X CIRCUIT CAIXA
POPULAR RIBERA DE XÚQUER 2022, es realitzarà mitjançant sistema
informàtic.
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7.- PREMIS
A tots els participants que finalitzen com a mínim 12 proves se’ls obsequiarà
amb la bossa del corredor. Aquells que acaben 15 o mes curses, tindran un
obsequi diferent.
Un atleta podrà acumular diversos premis.
Al corredor/a que complete totes les curses del circuit se l'obsequiarà amb
un regal sorpresa el dia de la gala final.

8.- INFORMACIÓ
En el termini de tres dies després de la celebració de cada prova, es faran
públics els resultats provisionals del circuit en el facebook del circuit i en la pàgina
web www.correntpelxuquer.org on també es podrà trobar tota la informació de
cadascuna de les curses i una galeria de fotografies.
9.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb el que s’ha establert en la LLei Orgànica 03/2018, de 05
de desembre de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les
dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La finalitat del tractament de les
dades és l’organització i gestió de l’esmentat circuit, sent necessari aportar
aquestes dades per poder participar en les diferents proves. Aquestes dades
personals seran comunicades a l’empresa encarregada del cronometratge (que
és la responsable contractualment de les dades) i, a les entitats i organismes
organitzadors de cada una de les proves que composen el circuit.
La inscripció en el present circuit suposa el consentiment del titular per al
tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la publicació
d’aquestes en els mitjans de comunicació. D’acord amb els interessos
promocionals del X CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DE XÚQUER 2022, els
inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret de reproduir el nom
i cognoms, la seua imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mitjà de
comunicació (premsa escrita, internet, ràdio o televisió).
Els titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint-se per escrit a l’entitat organitzadora.

10.- RECLAMACIONS.
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Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment a l’organitzador de la
prova, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els
resultats. Si són desestimades per l’organitzador, es podrà presentar reclamació
per escrit al correu que tenim habilitat en el contacte de la pàgina web, facebook
o al correu: circuitriberadexuquer@hotmail.com
S’estableix un termini de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions
escrites que s’estimen oportunes, I NO S'ACCEPTARÀ CAP RECLAMACIÓ
FORA
DEL
TERMINI.
UNA
VEGADA
TRANSCORREGUT
LES
CLASSIFICACIONS SERAN DEFINITIVES.
L’Associació Cultural “Circuit Ribera de Xúquer” vetlarà pel compliment
d’aquest Reglament, sent responsabilitat de cada Entitat Organitzadora el
correcte funcionament de la seua prova.

11.-SEGURETAT DE LES PROVES.
És obligació de l’organitzador de cada carrera previndre un servei mèdic
durant la competició, així com el trasllat en ambulància fins a l’hospital.
L’organització de cada carrera està coberta per la seua assegurança de
Responsabilitat Civil i d’accidents esportius.
L’organització del circuit es reserva el dret de canviar el reglament, les dates
i els recorreguts de les carreres si ho considera oportú donant difusió als canvis
i fent-ho públic mitjançant la pàgina web.
Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les
normes i el present reglament, i declaren trobar-se en bones condicionen físiques
i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva.
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”.

12.-MESURES COVID-19.
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-

A) ÚS DE LA MASCARETA: L’eixida es farà amb mascareta fins
transcórrer els primers 300 m.
Una vegada es creue la línia de meta i per a pujar al pòdium la mascareta
serà obligatòria.
-

B) DECLARACIÓ RESPONSABLE:
EL PARTICIPANT DECLARA QUE:

1. És coneixedor/a de les mesures establides en el protocol de prevenció
per al Covid-19 de lʼesdeveniment.
2. Es compromet a cumplir les directrius o seguir les recomanacions que
contenen tal protocol.
3. Es compromet a no acudir o formar part de la cursa en el cas de tenir
símptomes de contagi de Covid-19.
4. És coneixedor i, accepta i assumeix, que en lʼactual estat, existeix un risc
de contagi per Covid-19, amb les conseqüències que això podria derivar
per a la seua persona, en termes de salut.
5. Accepta que lʼorganització adopte mesures que sʼindiquen al protocol.
6. En cas de resultar contagiat per Covid-19, el o la participant exclueix a
lʼorganització de qualsevol responsabilitat en relació als possibles danys
que pogueren derivar per a la seua persona.
7. Accepta que si s´adoptaren mesures o decisions per part de l’organització
amb l’objectiu de preservar la salut de les persones en el transcurs de la
competició, no es podran considerar incomplides les obligacions
essencials de l’organitzador, pel que no es podrà exigir el pagament de
quantitats, indemnitzacions o devolucions de preus, imports en concepte
d’inscripció o drets de participació, costos que haguera incorregut
l’esportista o club.
8. Accepta totes les mesures referents al COVID-19 vigents en la data de
cada cursa i la totalitat del reglament.
-

C) CESSIONS:
El participant podrà cedir la seua inscripció en el cas de que tinga
sintomes o siga positiu de Covid-19.

