
Club de Correr Peus Quets de Sueca. 

Volta a Peu a Sueca. 

 

Reglament. 

Article 1.- El Club Peus Quets de Sueca organitza La Volta a Peu a Sueca amb la                  

col·laboració de l’Excelentíssim Ajuntament de Sueca. 

Article 2.- La Volt Peu a Sueca estarà formada per dos curses, 10k i 5k,  marxa solidària a favor 

d’Afasu (Associació familiars de malats d’Alzheimer de Sueca)  no competitiva de 4k i proves 

de 10 categories de xiquetes i xiquets solidáries, a favor de l’associació Ensemble-Karambéne 

del Senegal, que tindran les distàncies següents: 

2.1.-Xupetins: 20 metres 

2.2.-Miniprebenjamins: 50 metres. 

2.3.-Prebenjamins: 80 metres. 

2.4.-Minibenjamins: 120 metres. 

2.5.-Benjamins: 200 metres. 

2.6.-Alevins: 300 metres. 

2.7.-Infantils: 600 metres. 

2.8.-Cadets: 1.000 metres. 

2.9.-Juvenils: 1.500 metres. 

Article 3.- Horaris de sortida: 

3.1.-Marxa a favor d’Afasu: a les  17:00h. 

3.2.-Curses xiquets i xiquetes a favor de Ensemble-Karambéne: a partir de les 17:00h. 

3.3.-Curses 10k i 5k: a les 18:30h. 

Article 4.- La prova dispondrà d'una assegurança de responsabilitat civil per a tots els 

participants de totes les proves, i tindra servei d'ambulància. 

Article 5.- El lloc de sortida i aplegada será en el Poliesportiu Municipal, Pavelló Covert, situat  

als carrers Rois de Corella i Ronda del País Valencià. El recorregut  de totes les proves sera dins 

del municipi de Sueca. 

Article 6.- Les proves de 10k i 5k estaran limitades a 500 paticipants cadascuna. Hi hauran dos 

grups dins de les proves de 10k i 5k: femení i masculí. Dins d’aquets grups  estaran les següents 

categories: 

6.1.-Senior: 1987 fins 2003.                                                                                                                                       

6.2.- Veterà/na A: 1976 fins  1986. 

6.3.- Veterà/na B: 1966 fins 1975 



6.4.- Veterà/na C: 1961 fins 1965 

6.5.- Màster: 1960 i anys anteriors. 

Article 7.- La marxa no competitiva solidària estará limitada a 400 participants i no hi hauran 

categories ni distincions per sexe. 

Article 8.- Les curses de xiquetes i xiquets estaran limitades a 300 participants entre totes les 

categoties, estaran formades per les següents categories: 

8.1.-Xupetins: de 1 a 2 anys. 

8.2.-Miniprebenjamins: de + de 2 a 3 anys. 

8.3.-Prebenjamins: de +3 anys a 5 anys. 

8.4.-Minibenjamins: de +5 anys a 7 anys. 

8.5.-Benjamins: de + 7 anys a 9 anys. 

8.6.-Alevins: de 9 anys a 11 anys. 

8.7.-Infantils: de + de 11 anys a 13 anys. 

8.8.-Cadets: de +13 anys a 15 anys. 

8.9.-Juvenils: de +15 a 17 anys. 

Article 9.- Trofeus i bossa del corredor/participant: 

9.1.-Als tres primers clasificats absoluts femenins i masculins de les curses de 10k i 5k. 

9.2.-Als tres primers clasificats femenins i masculins de cada categoria. 

9.3.-Als tres primers clasificats femenins i masculins locals. 

9.4.-Els premis no seran acumulatius prevalent el de més importància. 

9.5.-Als tres primers clasificats de les curses de xiquetes i xiquets de cada categoria tindran un 

diploma acreditant la seua clasificació, a més a més tots els participans de les proves de 

xiquetes i xiquets tindran un mateix obsequi. 

9.6.- Els participans de les proves 10k, 5k i Marxa per Afasu tindran el següent obsequi dins de 

la bossa del corredor, apart de tot el que pugam aconseguir per part de l’organització: 

9.6.1.- 10k: Tovallola conmemorativa de 100cm x 160cm. 

9.6.2.- 5k: Tovallola conmemorativa de 70cm x 140cm. 

9.6.3.- Marxa per Afasu: Tovallola de 50cm x 100cm. 

Article 10.- Les inscripcions de totes les proves seran en la plataforma www.mychip.es , a més 

a més a la marxa tambe es podrá fer l’inscripció en la carpa que montará Afasu el divendres 

per el mati en la plaça de L’Ajuntament de Sueca, a les curses de les xiquetes i xiquets tabe es 

podran incriure el dia de la cursa abans de les 16:45h, si encara queden places. Els preus de les 

inscripcions son els següents: 

10.1.- 10k: 10,00€. 



10.2.- 5k: 6,00€. 

10.3.- Marxa per Afasu: 4,00€. 

10.4.- Curses de xiquetes i xiquets: 2,00€. 

 

Article 11.- Recollida de pitrals (dorsals) sera el dia 25 de setembre, a partir de les 16:00h fins 

les 18:15 per a les curses de 10k i 5k, de 16:00 fins a les 16:45 per recollir pitral en les proves 

de xiquetes i xiquets o per inscriures, abans de la cursa si queden inscripcions lliures,  i de 

16:00h a 16:45h els participans en la Marxa per Afasu  . La recollida sera en el Poliesportiu 

Municipal, Pavelló Covert, situat  als carrers Rois de Corella i Ronda Pais Valencià. Els 

participans deuran d’acreditar amb el DNI la seua identitat per poder recollir el pitral. 

Article 12.- Solidaritat: 

12.1.-10k i 5k: Totes i tots el participans d’aquestes proves si ho desitgen podrán colaborar 

amb Afasu (Associació de familiars de malalts d’Alzheimer de Sueca). En el moment de fer 

l’inscripció tindran la posibilitat de fer una donació a partir de 1,00€. 

12.2.-Marxa per Afasu: De cada una de les inscripcions  sera donat 1,00€ a Afasu (Associació 

de familiars de malalts d’Alzheimer de Sueca). 

12.3.-Curses de xiquetes i xiquets: De cada una de les inscripcions sera donat 1,00€ a 

l’associació Ensemble-Karambéne del Senegal. 

12.4.-Recollida d’ulleres usades de tota mena: L’associació Ensemble-Karambéne fa una gran 

tasca per els mes necessitats en Senegal, recullen ulleres de tota mena, de vista graduades, de 

sol, amb lents de cristall, amb lents de plàstic, tot fa profit per a la gent que no te ninguna 

possibilitat d’aconseguir elements tant importants, els podem cambiar radicalment la vida per 

a bé.Totes i tots les/els interessades i interessats en colaborar, podreu deixar les ulleres quan 

aneu a agafar el pitral en el lloc que habilitarem per aquesta tasca. 

Consentiment Informat 

Si us plau, llegir amb atenció aquest document, ja que al completar l’inscripció et dones per 

informat del contingut d’aquest. 

Jo com a futur participant de La Volta a Peu a Sueca, acepte i certifique: 

1.- Que estic físicament ben preparat per aquesta prova, que tinc bona salud sense padeixer 

cap malaltia, defecte físic o lesió que puga agravar-se per la meua participació en aquesta 

prova. Si durant la prova patira alguna mena de lesió o qualsevol altra circunstància que podria 

perjudicar greument la meua salud, ho posaré en coneiximent de l’Organització el mes aviat 

possible. 

2.- Que autoritzo als Serveis Medics de la prova, a que me facin qualsevol cura o prova 

diagnóstica que podria necessitar estant o no en condicions de solicitar-la; davant dels seus 

requeriments me compromet a abandonar la prova si ells ho estimen necessari per a la meua 

salud. 

3.- Que, abans i/o durant la prova, no consumiré sustancies prohibides , considerades com 

dopping per la federació d’atletisme. 



4.- Que el meu pitral es personal i instranferible, per el que cap persona o participant el podrá 

portar en el meu lloc, i en cas de que així fora seria desqualificat de la prova no tinguent dret a 

res com a participant. 

5.- Que aceptaré i cumpliré totes les normes i mesures de seguritat que en virtut de la 

legislació vigent, en el moment de celebrar-se la cursa en relació amb la Covid-19, tinga que 

aplicar l’Organització. 

 

 

 

 


