VOLTA A PEU 7K BENIARBEIG 2022
REGL AMENT
Art. 1 - ORGANITZACIÓ.
El M.I. Ajuntament de Beniarbeig amb la col·laboració del Club d́Atletisme Cap i Cua de
Beniarbeig, organitza la Volta a Peu 7k Beniarbeig , que se celebrarà el dissabte 15 d’octubre de
2022, prova que tindrà accés qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat.
Art. 2 - HORARI
Les proves de categories menors començaren a les 16.45 hores i la prova absoluta a les 18.15 hores.
Art. 3 - CIRCUIT
El circuit de la prova absoluta té una longitud de 7.000 mts, així mateix s'estableixen diversos
circuits per a les categories menors amb distàncies de 100 mts ns a 1.5000 mts, depenent les
categories existents.
L'eixida i meta en totes les distàncies estan situades en la Plaça 9 d’octubre.
El temps màxim per a efectuar el recorregut de la prova absoluta serà d'1 hora, transcorregut aquest
temps es tancarà el control d'arribada. El recorregut serà senyalitzat quilòmetre a quilòmetre, sent
una prova lúdic-festiva la mateixa, està oberta a la participació de persones que desitgen realitzar-la
caminant, sent els últims a realitzar l'eixida i no entorpir el desenvolupament normal de la prova.
El recorregut serà controlat i vigilat per la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració de
voluntaris.
Art. 4 - INSCRIPCIONS
Podran realitzar-se anticipadament.
Fins el 5 d’octubre a les 23:59h amb samarreta commemorativa, el preu de la inscripció serà de 6 €.
Fins el 13 d’octubre a les 23:59h sense samarreta, el preu de la inscripció serà de 3 €.
La inscripció es realitzarà en el web www.crono4sport.es, pagant a través de la TPV amb targeta de
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crèdit. En categories menors, la inscripció serà en el mateix web amb un cost d’1€.

Art. 5 - CRONOMETRATGE
S'entregarà un dorsal personalitzat amb número, s'haurà de col·locar al capdavant i a la vista del
control de meta.
Art. 6 - CATEGORIES
S'estableixen les següents categories tant per a homes com per a dones.
Proves menors:
CHUPETINS

ENTRE 0 I 5 ANYS

PRE BENJAMINS

ENTRE 6 I 8 ANYS

BENJAMINS

ENTRE 9 I 10 ANYS

ALEVINS

ENTRE 11 I 12 ANYS

INFANTILS

ENTRE 13 I 14 ANYS

CADETS

ENTRE 15 I 16 ANYS

Prova absoluta:
JÚNIOR - PROMESA

ENTRE 17 I 19 ANYS

SÈNIOR

ENTRE 20 I 39 ANYS

VETERÀ A

ENTRE 40 I 49 ANYS

VETERÀ B

ENTRE 50 I 59 ANYS

VETERÀ C

DESDE 60 ANYS

Art. 7 - TROFEUS I OBSEQUIS
A tots els participants que així ho indiquen en les inscripcions se'ls entregarà la borsa del corredor.
En la categoria de menors, s'entregaran els següents trofeus:
-Trofeus als tres guanyadors clasi cad@s de cada categoria. Excepte la categoria chupetins que la
prova no és competitiva
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-Medalles commemoratives a cada categoria.

En la categoria absoluta, s'entregaran els següents trofeus:
- Trofeus als tres primers/primeres clasi cad@s de cada categoria.
- Trofeus als tres primers/primeres clasi cad@s Locals membres del C.A. Cap i Cua Beniarbeig.
El lliurament de trofeus tindrà lloc una vegada conclosa la prova.

Art. 8 - AVITUALLAMENT
L'organització posarà a la disposició dels atletes avituallament líquid durant el circuit i liquid i sòlid,
en línia de Meta.

Art. 9 - RECOLLIDA DE DORSALS
Els dorsals s'entregaran en la zona d'eixida el dia de la prova de 16.00 a 18.00 hores, per a recollirlo serà necessari presentar un document acreditatiu de la identitat del participant. Podran participar
tots aquells participants que no patisquen cap mena de malaltia que puga agreujar-se per la pràctica
de la carrera i les edats de la qual estiguen contemplades en aquest reglament.
Art. 10 - SANCIONS
Si s'observara alguna irregularitat/infracció, els organitzadors advertiran de la mateixa a l'infractor
quan siga possible i el transmetran a control de prova. Les sancions les aplicarà control de prova,
qui comunicarà els motius i decisions als implicats.
Art. 11- VEHICLES
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l'organització. Queda prohibit
seguir als participants amb cotxe, quad, moto o bicicleta pel perill que demanaren suposar.
Art. 12 - SERVEIS MÈDICS
Els serveis mèdics i l'ambulància estaran situats en línia de meta. Els participants degudament
inscrits estaran coberts per la reglamentària assegurança.
Art. 13 - ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT
Els participants, pel fet d'inscriure's lliure i voluntàriament, declaren conéixer i acceptar plenament
el Reglament. En cas de dubte o de sorgir alguna situació no re ectida en aquest, prevaldrà el que
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dispose a aquest efecte l'organització.

Pel només fet d'inscriure's, el participant declara el següent:
“Em trobe en estat de salut òptim per a participar en la Volta a Peu 7K Beniarbeig. A més, eximisc
de tota responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres institucions participants davant
qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu
esmentat”.
Art. 14 - RECLAMACIONS
Totes les reclamacions hauran de fer-se al responsable de meta, una vegada els resultats siguen
exposats o llegits des de megafonia i abans del lliurament de trofeus.
Art. 15 - SERVEIS ADDICIONALS
Pàrquing: Recomanem utilitzar els recomanats per l'organització.
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Dutxes: Els participants disposen de dutxes en la piscina municipal ns a les 21.00 hores.

