REGLAMENT
Art.1– El club d’atletisme Camallaes,
organitza la XI volta a peu de L’Alqueria de la
Comtessa, dintre del Circuit de Curses
Populars
Safor
Valldigna.
http://circuitsaforvalldigna.com/reglament/
Aquesta cursa es regirà per aquest
reglament i per el reglament del circuit, en
cas de contradicció prevalecerà aquest.
Art. 2 – La prova tindrà lloc el dia 1 de
setembre de 2018, a partir de les
17:30hores. La prova reina a les 19:00h
Art. 3 – El circuit té un recorregut semi urbà.
La línea d’eixida i arribada estarà ubicada
davant de La plaça Major.
Art. 4 – Els atletes hauran de fer l’entrada en
meta amb dorsal, el qual portaran ben visible
en el pit durant el transcurs de la prova. El
dorsal se’ls facilitarà en la línea d’eixida el dia
de la prova. Serà desqualificat qui no porte el
dorsal a l’arribada, qui no finalitze la prova i
qui no atenga les indicacions de
l’organització.
Art. 5 – Hi haurà trofeus per als 3 primers
classificats de cada categoria menys les
categories minibarrufets i barrufets que
tindran tots medalles. També tindran trofeo
els 3 primers classificats masculí i femení de
la població-empadronats; aquests trofeus es
lliuraran únicament en la Prova Reina sense
distinció de categoria. Els premis no serán
acumulables.
I de regal en la prova reina un
PORTADORSALS als primers 775 en meta.

Art. 6 – Inscripcions:
L’ import de la inscripció serà de 3 € des
decategoria Junior fins Veterans F, els
inscrits el mateix dia en la prova reina
pagaràn 5 € i no tindran dret a trofeu, si a la
borsa de corredor Xiquets: Es llimitará a 200
participans de minibarrufets fins cadets la
inscripcio será de 1 € solidari amb
ASPANION NIÑOS CON
CÁNCER La
inscripció es podrà realitzar:
Amb targeta de credit a la pàgina web:
www.crono4sports..es/
El termini d’ inscripció finalitzarà el dia 31 d'
AGOST a les 14:00 hores.
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.
Art. 8 – Hi haurà servei de dutxes i vestidors
al camp de fútbol. I guardaroba a la plaça.
Art. 9 – El fet d’inscriure’s i de prendre
l’eixida en la prova implica l’acceptació
d’aquest reglament i el del circuit. 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.
Les reclamacions o inpugnacions son
competencia del jutge àrbitre al qual li s’han
de presentar verbalment, fins 30 minuts
despres de donar-se els resultats oficial previ
abonament de 60 €, la decisió del jutge
àrbitre será inapel·lable.

CATEGORIES I DISTANCIES 2017
Barrufets
Masc
(01/01/201331/12/2018)
Barrufets
Fem
(01/01/2013
31/12/2018)
100 metres
Prebenjamins Masc (01/01/2010 - 31/12/2012)
Prebenjamins Fem (01/01/2010 - 31/12/2012)
200 metres
Benjamins Masc (01/01/2008 - 31/12/2009)
Benjamins Fem (01/01/2008 - 31/12/2009)
460 metres
Alevins
Masc
(01/01/2006
31/12/2007)
Alevins
Fem
(01/01/2006
31/12/2007)
910 metres
Infantils
Masc
(01/01/2003
31/12/2005)
Infantils
Fem
(01/01/2003
31/12/2005)
1300 metres
Cadets
Masc
(01/01/2001
31/12/2002)
Cadets Fem (01/01/2001 - 31/12/2002)
2600 metres
Les categories d'adults seran les establertes al
Circuit:

Distància 7,9 km

El repartiment de dorsals es tancarà 15
minunts abans de la eixida de les diferents
proves siguen de menors o la prova reina.

Les proves infantils començaran a les
17:30h, en intèrvals de 5 minunts diferènciant
xic/xiques fins benjamins, les categories
alevins, infantils i cadets eixirant junts.

