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XII VOLTA A PEU BENIRREDRÀ 2017 
 
 
Reglament 
 
Art. 1.- L’Ajuntament de Benirredrà, mitjançant la Regidoria d’Esports organitza 
la X VOLTA A PEU proba que està inscrita en el III CIRCUIT DE CURSES 
POPULARS SAFOR VALLDIGNA CAIXA POPULAR  , Reglament del Circuit 
de Safor-Valldigna en  
 

http://circuitsaforvalldigna.com/reglament 
 

La prova tindrà lloc al municipi de Benirredrà, el dia 27 de gener de 2019 i 
estarà limitada a uns 800 atletes, aproximadament. 
  
Art. 2.- L’eixida de la prova reina serà a les 09,30 hores. 
 
Tot seguit les curses de menors a partir de les 11,00 hores (aprox.) per a les 
categories: Piponets (de 1 a 5 anys), prebenjamins (de 6 a 8 anys), benjamins 
(de 9 a 11 anys), infantils (de 12 a 15 anys) i cadets (de 16 a 17 anys). 
 

Distàncies (aprox.): 
Piponets    100m 
Pre-benjamins   200m 
Benjamins    800m 
Infantils  1000m 
Cadets  2000m 

 
 
Art. 3.- Els atletes hauran de fer l’entrada a meta amb el xip i el dorsal, el qual 
portaran ben visible en el pit durant el transcurs de la prova. 
El dorsal es facilitarà a l’edifici de l’Ajuntament de Benirredrà, dissabte dia 26 
en horari de vespra des de les 18:00h fins les 20:00h i el mateix dia de la prova.  
Serà desqualificat qui no porte el dorsal a l’arribada, qui no finalitze la prova o 
qui no atenga les indicacions de l’organització. 
 
Art. 4.- El circuit té un recorregut semiurbà. La línia d’eixida i arribada serà 
davant del Poliesportiu Municipal. El circuit té uns 9 kilòmetres. Hi haurà un 
punt d’aigua sobre el km. 4,5 i servei de vestidors i dutxes al Poliesportiu. 
 
Art. 5.- Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de cada categoria, tant 
en homes com en dones. 



 
Les categories de la prova reina seran: 
 
JUNIORS   nascuts 1999 – 2000 
SENIORS   nascuts 1984 – 1998 
VETERANS A  nascuts 1979 – 1983 
VETERANS B  nascuts 1974 – 1978 
VETERANS C  nascuts 1969 – 1973 
VETERANS D  nascuts 1964 – 1968 
VETERANS E  nascuts 1959 – 1963 
VETERANS F  nascuts 1915 – 1958 
 
Locals 
 
Hi haurà trofeus per als dos primers corredors locals tant home com dona, que 
estiguen EMPADRONATS al poble. 
 
Per als menuts hi haurà records per a tots. 
Es repartirà una borsa de corredor per a tots els participants. 
 
Art. 6.- Inscripcions. 
 
Les inscripcions anticipades tindran un preu de 5 euros i es realitzaran a la 
pàgina web www.crono4soprts.es  
 
Les inscripcions el mateix dia de la prova serà de 7 euros i el corredor tindrà 
dret a la borsa però no a trofeu. 
La inscripció es podrà realitzar amb targeta de crèdit a la pàgina web 
www.crono4soprts.es 
 
El termini d’inscripció serà fins el dia 25 de gener, a les 14.00 hores. 
 
Art. 7.- Sols podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per 
l’organització. No està permés seguir la prova amb bicicleta o qualsevol altre 
vehicle similar. 
 
Art. 8.- L’organització es reseva el dret d’efectuar qualsevol canvi del 
Reglament o del programa fins el mateix dia de la prova. El fet d’inscriure’s i de 
prendre l’eixida amb la mateixa, implica l’acceptació d’aquest reglament. En cas 
de dubte, es tindrà en compte el criteri de l’organització. 
 
 
 
La Regidoria d’Esports 
Ajuntament de Benirredrà  


