G.R.D. ATLETISME
MONDÚVER XERESA

XIII VOLTA A PEU A
XERESA

REGLAMENT


Art. 1 – L’ajuntament de Xeresa i el G.R.D. Atletisme Mondúver Xeresa
organitzen la XIII Volta a peu a Xeresa. Prova puntuable per al Circuit Curses
Popular Safor-Valldigna.



Art. 2 – La prova tindrà lloc el dia 2 de juliol de 2.016 a partir de les 17:30 h. les
curses infantils i a les 19:30 h. la prova absoluta.



Art. 3 – El circuit té un recorregut semi urbà, amb una distància de 9.100 metres.
La línea d’eixida i arribada estarà ubicada davant el poliesportiu municipal.



Art. 4 – Els atletes hauran de fer l´entrada en meta amb el xip i dorsal, el qual
portaran ben visible durant el transcurs de la prova.



El dorsal se’ls facilitarà en el poliesportiu el dia de la prova. Hi haurà un taula per
als corredors inscrits als circuit i una altra per als corredors que només s’hagin
inscrits al cursa de Xeresa.



Serà desqualificat tot aquell qui no atenga les indicacions de l’organització.



Art. 5 – Hi haurà trofeu per als 3 primers classificats de les categories Benjamí,
Aleví, Infantil, Cadet, Sènior, Veterà A, B, C, D, E i F tant masculí com femení.



Barrufets i Prebenjamí, no tindran trofeu.



També tindran trofeu els primers classificats masculí i femení de la població que
participen en la prova absoluta sense distinció de categoria.



Els trofeus de les categories Benjamí, Aleví i Infantil s’entregaran després que
finalitzen les curses infantils, les dels Cadets una vegada finalitzen la seua prova
i els trofeus de les categories Juniors, Sènior i Veterans quan finalitzen la prova
absoluta.



Els premis no seran acumulables.

 Els corredors de qualsevol categoria de la prova absoluta inscrits el dia de la
prova, NO poden optar a trofeu.

CATEGORIES I DISTÀNCIES:





BARRUFET 100 M

2011-2016



PREBENJAMI 450 M

2008-2010



BENJAMI 800 M

2006-2007



ALEVI 1200 M

2004-2005



INFANTIL 1700 M

2001-2003



CADET 1900M / 1ER PAS PER META

1999-2000



JUNIOR 9.100M

1997-1998



SENIOR 9.100M

1982-1996



VETERÀ-A 9.100M

1977-1981



VETERÀ-B 9.100M

1972-1976



VETERÀ-C 9.100M

1967-1971



VETERÀ-D 9.100M

1962-1966



VETERÀ-E 9.100M

1957-1961



VERETÀ-F 9.100M

1956 o abans...

Art. 6 – Inscripcions (sols si no estàs inscrit en el Circuit Safor –Valldigna);
Les inscripcions es realitzaran a la pàgina web www.crono4sports.es

L´import de la inscripció serà de 5 euros, per a las categories Júniors, Sèniors i
Veterans.
Les inscripcions del dia de la prova serà de 7 euros i el corredor tindrà dret a
borsa del corredor, però no a trofeu.
La inscripció dels xiquets és GRATUÏTA però cal inscriure’s per la pàgina web
per tal de demanar la samarreta.
La inscripció es podrà realitzar amb targeta de crèdit o per transferència
bancària a la pàgina web: www.crono4sports.es

El termini d’inscripció per transferència finalitzarà el dia 28 de juny i el termini
d´inscripció amb targeta finalitzarà el dia 30 de juny.


Art. 7 – Només podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per
l’organització. Està prohibit seguir la prova amb bicicleta o amb qualsevol altre
vehicle no autoritzat.



Art. 8 – Hi haurà servei de vestidors i dutxes al poliesportiu, al costat de meta.



Art. 9 – El fet d’inscriure’s i de prendre l’eixida en la prova implica l’acceptació
d’aquest reglament. En cas de dubte, es tindrà en compte el criteri de
l’organització.



Art. 10 – L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol alteració del
reglament o del programa fins al mateix dia de la prova.



Art. 11 – Hi haurà un punt d’aigua en el km 5 i un altre en meta.



Art. 12 – Les reclamacions es realitzaran per escrit i acompanyades de 60euros,
no més tard de 30 minuts després d’haver comunicat oficialment els resultats, el
qual es tornaran els diners en cas que la resolució afavorisca al reclamant.

