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REGLAMENT XVII VOLTA A PEU A CATADAU  
 

ARTICLE 1r .- La Regidoria d'esports del M.I. Ajuntament de Catadau organitza la XVII 

Volta a Peu a Catadau, que será puntuable per al VII Circuit de Carreres Populars 

Cajamar Ribera de Xúquer i a la que tindrà accés qualsevol persona sense distinció de 

sexe, edat o nacionalitat.  

 

ARTICLE 2n .- Les inscripcions es deurán de fer per la web de mychip fins al 24 de febrer. 

Si hi ha alguna persona que es presente a la prova sense haver-s’hi inscrit abans, podrà 

córrer (sota la seua responsabilitat ) sense dorsal, se li donarà avituallament i una bossa 

amb samarreta i regal, però no podrà optar a cap premi. Inscripcions tindrà un preu de 5 

euros. Per inscriures entrar a http://www.mychip.es. Telèfon d’incidències tècniques: 960 

969 084.  

 

ARTICLE 3r .-  La inscripció per a les categories inferiors (benjamí, aleví, infantil i cadet) 

serà gratuïta i es pot realitzar de dues formes: -‐A traves de la plataforma d´inscripcions, 

que tindran xip i computaran per al VII Circuit Cajamar Ribera de Xuquer i el dia de la 

prova, com a màxim, mitja hora abans, no tindran xip i no computaran per al VII Circuit 

Cajamar Ribera de Xuquer, al igual que la categoría prebenjamí que no será puntuable. 

 

ARTICLE 4t .- El dia de la prova serà el diumenge 26 de febrer de 2017, a partir de las 

9:30 hores . La línia d'eixida i arribada estaràn situades en la Plaça Bosch Marín.  

 

ARTICLE 5é .- El control de temps de la prova absoluta es realitzarà mitjançant el sistema 

de cronometrage amb xip i serà obligatori torna-lo a la finalització de la prova. En cas de 

pèrdua, no devolució o quansevol tipus de negligencia a ĺ hora de tornar el xip es 

penalitzará als implicats amb una sanció de 20€. L´organització s´encarregarà d´informar 

a ĺ infractor da la no devolució, prenent les mesures oportunes a la base de dades del 

circuit per a properes curses.  

 

ARTICLE 6é .- El circuit de la prova no está adaptat per a fer-‐lo en cadira de rodes. 
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ARTICLE 7é .- Hi haurà quatre tipus de classificacions:  

Classificació general absoluta (orde d'arribada),  (masculina i femenina). 

Classificació per categories (en funció de l'edat i sexe)  

Classificació de corredors locals (masculina i femenina). Si queda desert el trofeo será per 

als primers classificats nascuts o empadronats en el municipits veïns de Llombai o Alfarp. 

Classificació per equips: Als 5 participants del mateix equip. 

 

ARTICLE 8é .- Podrá competir tot atleta degudament inscrit a partir de la categoría de 

Mini-Benjamí, i es determinará la seua categoría en funció de la següent taula d’edats: 

MENORS:  

MINI – BENJAMÍ Nascuts  a partir de 2012 200 M 

PRE - BENJAMÍ Nascuts 2010-2012 300M 

BENJAMÍ Nascuts 2009-2008 500M 

ALEVÍ Nascuts 2007-2006 1000M 

INFANTIL Nascuts 2005-2004 1500M 

CADET Nascuts 2003-2000 2000M 

  

ABSOLUTA:   

JUNIOR – PROMESA Nascuts 1999-1995 10,5KM 

SENIOR Nascuts 1994-1983 10,5KM 

VETERANS A Nascuts 1982-1973 10,5KM 

VETERANS B Nascuts 1972-1963 10,5KM 

VETERANS C Nascuts 1962 o abans 10,5KM 

 

 

ARTICLE 9é.-  Hi haurà un lloc d'avituallament a mitjan cursa en les categories de junior, 

sèniors i veterans, i al final, en totes les categories. Hi haurà servei de dutxes en el 

Poliesportiu.  

 

ARTICLE 10é.-  El recorregut estarà senyalizat quilòmetre a quilòmetre.  

 

ARTICLE 11é .- L'organització podrà demanar el DNI o document acreditatiu als 

classificats.  
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ARTICLE 12é .- Tot participant degudament inscrit estarà cobert amb un segur de 

responsabilitat civil i accidens, esta assegurança no serà val.lida en cas de malalties, 

imprudencies, negligències, inobservança de les lleis i del reglament, així com tampoc 

cobrirà els danys produïts pels desplaçaments.  

 

ARTICLE 13é .- Hi haurà una adequada atenció mèdica per als participants de la prova 

(Emergencias Médicas V.E.M.).  

 

ARTICLE 14é .- Les impugnacions sobre la classificació oficial o altres reclamacions seran 

resoltes pels organitzadors de la cursa.  

 

ARTICLE 15é .- Només podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per 

l'organització, està prohibit seguir la prova amb bicicleta o amb qualsevol altre vehicle.  

 

ARTICLE 16é .- Allò que no està previst en el reglament s'ajustarà a la normativa de 

R.F.E.A.  

 

ARTICLE 17é .- Tots els participants, pel fet de participar en la prova, accepten 

íntegrament el present reglament. En cas de dubte, prevaldrà el criteri de l'organització.  

 

ARTICLE 18é.- Per causes externes a l'organització esta prodrà en qualsevol moment, 

canviar el recorregut de la prova.  

 

ARTICLE 19é  .- .- Els dorsals hauran d'anar col·locats en el pit, sense manipular ni 

doblegar. 

Seran desqualificats aquells atletes que: 

 

1.- No realitzen el recorregut complet. 

2.- No porten ben visible el seu dorsal, el manipule i/o el cedisca a un altre corredor. 

3.- Alteren les dades facilitades a l'Organització, les quals figuren en el seu D.N.I. o fitxa 

federativa. 

4.- No faciliten a l'Organització la documentació que se li requerisquen. 
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5.- Córreguen sense pitral i sense xip. 

6.- L'organització del Circuit Ribera del Xúquer es reserva la facultat d'impedir la 

participació en edicions successives als corredors que mostren comportaments 

antiesportius o falsegen les seues dades personals. Aquests fets poden ser comunicats a 

la resta d'organitzacions nacionals. 

 

ARTICLE 20é.- El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, si bé 

l'organització es reserva la possibilitat de suspendre-la o modificar-la sempre que es 

considere un perill per als participants. Si la Generalitat Valenciana decretara alerta 

màxima d'incendis Nivell-3 o per pluges torrencials, la prova quedaria suspesa 

automàticament, ja que en aquestes condicions queda totalment prohibit realitzar cap 

activitat prop de terrenys forestals. Una vegada suspesa la prova, no es reintegraran els 

diners, perquè la despesa per a l'organització ja s'ha realitzat. 

 

ARTICLE 21é .-  L'Organització declina totes les responsabilitats de possibles danys que 

els corredors puguen ocasionar a terceres persones o a ells mateixos fisics o morals 

durant la prova, com a conseqüència de patiment, lesions, imprudencia o negligència, així 

com la falsificació de dades del participant a la inscripció.  

 

De conformitat amb el que s’ha establert a l’article 5 de la llei orgànica 15/1999,de 

Protecció de dades de caràcter personal , l’informem de que les dades facilitades seran 

incorporades a un fitxer. La finalitat del tractament de les dades es lórganització i gestió 

de ĺ esmenta´t circuit, sent necessari aportar aquestes dades per poder participar en les 

diferents proves. Aquestes dades personals seran comunicades a l’empresa encarregada 

del cronometratge i a les entitats i organismes organitzadors de cada unna de les proves 

que composen el circuit. La inscripció en el present circuit suposa el consentiment del 

titular per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la 

publicació d’aquestes en els mitjans de comunicació.  

D’acord amb els interessos promocionals del VII Circuit Ribera de Xúquer, els inscrits 

cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret de reproduir el nom i cognoms, la 

seua imatge i les classificacions obtingudes, en qualsevol mitjà de comunicació (premsa 

escrita, Internet, radio o televisió). Els titulars podran exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel··lació i oposició dirigint-‐se per escrit a l’entitat organitzadora. 
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TROFEUS I PREMIS * 

 S'obsequiarà amb una Samarreta conmemorativa per a cada participant inscrit per a la 

cursa 10,5 Km. i bossa amb regals.  

 Primer classificat absoluta, (Trofeu Ajuntament de Catadau) per a homes i dones.  Segon 

classificat absoluta Trofeu  per a homes i dones.  Tercer classificat absoluta  Trofeu  per a 

homes i dones.  

* Un trofeu a cadascun dels tres primers classificats de cada categoría (masculí i femení), 

excepte en la prova de Prebenjamins que serà no competitiva. 

- Un trofeu a cadascun dels guanyadors locals en totes les categories.  

- Trofeu al participant de més edat (tant en homes com dones). 

- .Regal per al club amb major nombre de corredors que finalitzen  la prova. 

 Cap corredor o corredora podrà repetir trofeu.   

S'entregaran productes de les entitats col.laboradores en una borsa.  

Podrà sol.licitar-se informació de la prova: Email: info@mychip.es Telf: 960 969 

Ajuntament de Catadau: 962553022 

 

Animar-vos des del nostre poble a què participeu, com no esperant la vostra estimada 

presència, el poble de Catadau us ho reconeixerà i agrairà amb la gran acollida que vos 

mereixeu, tant l'esforç dels atletes com l'ànim i suport dels veïns de Catadau.“Gràcies, 

sort i a córrer...”  

Regidoria d'Esport de Catadau Vine a participar i divertir-te. 
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