
REGLAMENT XVII CURSA POPULAR PENYA REAL 

 

Art. 1,- L'associació cultural Penya Real, organitza la XVII Cursa  Popular “Penya Real”. La 

prova forma part del II CIRCUIT DE CURSES POPULARS SAFOR VALLDIGNA CAIXA POPULAR i 

es regeix pel reglament del Circuit (http://circuitsaforvalldigna.com/reglament/) 

La prova es celebrarà el día 17 de Desembre de  2017, a les 9,30 hores, despres a partir de les 

11,30 es faran les proves dels Xiquets, de menors a majors. 

Art. 2.- El circuit te un traçat semi urbà, totalment pla, amb un  recorregut de 8,000 metres 

(8K). La línia d'eixida i arribada estarà a  l'altura de la Plaça de la Llibertat. Hi haurà 1 punt 

d'aigua, un  per cada volta. 

Art. 3.- Inscripcions: En la prova Reina les inscripcions anticipades seran de 5 euros i es podran 

formalitzar mitjançant la web: http://www.crono4sports.es .  

Les inscripcions anticipades finalitzaran el dia 15 de Desembre a les 14 hores. 

Les inscripcions el dia de la cursa seran de 7 euros i no optaran a premis. 

Les inscripcions dels xiquets seran GRATUITES, MINIBARRUFETS FINS A CADETS 

Art. 4.- Els atletes hauran de fer l'entrada en meta amb el dorsal, que portarán ben visible 

durant tot el transcorrer de la prova. Els corredors que únicament disputen la prova realera,  

se’ls entregarà el  dorsal en les taules muntades al efecte el mateix dia de la prova.  Serà 

desqualificat qui no porte el dorsal a l'arribada, el qui no  finalitze la prova i qui no atenga les 

indicacions de l'organització. 

Art. 5 - Categories 

 Les categories seran igual tant per a homes com per a dones. 

 Juniors (1998 – 1999) 

 Seniors (1983 – 1997) 

 Veterans A (1978 – 1982) 

 Veterans B (1973 – 1977)  

 Veterans C (1968 – 1972)  

 Veterans D (1963 – 1967)  

 Veterans E (1958 – 1962)  

 Veterans F (1957 ó abans) 

 

 Cadets (2002 – 2000)……………  distancia    2000  m. 

 Infantils(2004 - 2003)…………..   distancia   1400  m. 

 Alevins (2006 - 2005)…………..    distancia    800  m. 

 Benjamins (2008 fins 2007)…..   distancia     400  m.  

 Barrufets (2011 fins 2009) MINIBARRUFETS ( 2015 fins 2012 )… distancia  100 m. 

 

 



Art. 6.- Premis 

 Hi haurà trofeus per als 3 primers classificats de cada  categoria, trofeu per als 3  primers 

classificats de la categoria  “minimalista”, i trofeu per als 3 primer classificats locals, en aquest 

darrer grup de locals ( minimalista) es farà entrega de trofeus, sense fer  distinció de 

categories; els trofeus s’entregaran tant en categoria   femenina com en masculina; aquets 

trofeus s’entregaran únicament en la  prova reina (8k). 

     Així mateix, per als  cadets, s'entregarà trofeu als tres  primers classificats, tant masculins 

com femenins. Per a tots el  participants en les categories de xiquets hi hauran llepolies i 

medalles, a més a més dels presents que es pogueren aconseguir 

Art. 7.- Només podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per  l’organització 

Art. 8.- L’Organització declina tota responsabilitat física o moral que puga sorgir com a 

conseqüència de la prova. Tots els participants estaran coberts per una Pòliza de 

Responsabilitat Civil i una Pòliza d’Accidents, segons el R.D. 1428/2003 del Reglament de 

Circulació. 

Art. 9,- L'organització no es fa responsable dels danys que la  participació en la prova 

comporte als atletes o els que aquets puguen causar. 

Art. 10 – En cas que estinga que suspendre la prova, per qualsevol força major, si es posible,  

es tractara de buscar nova fecha dins del calendari del Circuit de curses Populars Safor-

Valldigna.  

Art. 11.- El fet d'inscriure's i de prendre l'eixida en la prova  implica l'acceptació d'aquest 

reglament. En cas de dubtes es tindrà en  compte el criteri de l'organització. 

Art. 12.- L'organització es reserva el dret d'efectuar qualsevol  alteració del reglament o 

programa fins el mateix día de la prova. 

Art. 13.- Les reclamacions es realitzaran per escrit i acompanyades de  60 €, no mes tard de 

30 minuts després d’haver-se comunicat  oficialment els resultats, els quals es tornaran en cas 

de resolució  favorable. 

 


