
REGLAMENT XIX VOLTA A PEU A XERACO  

GRAN FONS MANOLO PARDO 

Art. 1º.- Data i hora .  

La prova s’anomenarà “XIX Volta a Peu a Xeraco Gran Fons Manolo Pardo” i tindrà lloc el dia 6 de 
Gener de 2019, a les 9:30 hores els xiquets i a les 10:30 hores el 15k i el 7k. 

 
Art. 2º.- Curses i recorretguts  

Hi hauran dos recorreguts. Un de 15 kilòmetres i altre de 7 kilòmetres que tindran l’eixida a les 10.30 
hores. 

 
Art. 3º.- Les categories seran les següents:  

 
Categories per a xiquets.  
Pipionets masculí i femení, any 2014/2017 150 metres. 
Prebenjamí masculí i femení ny 2011/2013 400 metres. 
Benjamí masculí i femení, any 2009/2010 600 metres. 
Aleví masculí i femení, any 2006/2008 900 metres. 
Juvenil/Cadet / masculí i femení any 2003/2005 1500 metres. 

 
Categories  15k   
Junior masculí i femení (de 16 a 21 anys). 
Senior masculí i femení (de 22 a 34 anys). 
Veterano/a A masculí i femení (de 35 a 39 anys). 
Veterano/a B masculí i femení (de 40 a 49 anys). 
Veterano/a C masculí i femení (de 50 o més). 
Local masculí i femení. 

Categories  7k   

Senior masculí i femení (de 16 a 34 anys) 

Veterà masculí i femení (de 35 endavant) 

Local masculí i femení. 

El premis no seran acumulatius. En cas que un corredor/a local obtinga més de dos premis se li 
atorgara el de la suea categoria, pujant una posició la resta dels locals. 

 
S’ha de tenir l’edat complerta el dia abans de la celebració de la prova per pertànyer a una o 
altra categoria. S’acreditarà l’edat d’un corredor/a a l’hora de recollir un premi en cas que siga 
requerit per l’organització. 



 
Art. 4º.- Seveis mèdics.  

 
Estarà a disposició de la prova una ambulància i servei mèdic, situat en la línia d’eixida i 
arribada, al costat del poliesportiu. 

 
Art. 5º.- Inscripcions.  

Mitjantçant tarjeta el termini finalitza el dia 4 de gener a les 23.59 hores.  

Les inscripcions del dia de la cursa, si  tindran dret a premi. 

 
Tots els participants, tant del 15k com del 7k que estiguen inscrits en la prova tindran una 
samarreta commenorativa de la prova. 

 
El xip lliurat per l’organització s’ha de tornar obligatòriament al finalitzar la carrera, 
així com en el cas de retirada o no participació en la prova. 

 
Les inscripcions es realitzaràn mitjançant la web: http://www.mychip.es 

 
El preu de la inscripció serà de 7€ per a la cursa15k i de 5€ per a la de  7K. Estarà l’opció de 
escollir, per 7 € més, un manguito de la marca ALÈ valorat en 30 €,  commemoratiu de la XIX 
Volta a peu a Xeraco Gran Fons Manolo Pardo. (Aques ta opció estarà limitada fins final 
d’existències que hi hauran al voltant de 150 unita ts).  

 El dia de la prova la inscripció tindrà un preu de 10 € pel 15k i de 7€ per al 7K. 

 
Les inscripcions per a la categoria per a xiquets seran gratuïtes. Es faran exclusivament 
mitjatçant la web. El dia de la prova les inscripcions per a xiquets estaran tancades. 

 
Art. 6º.- Recollida de dorsals i xip.  

 
Els dorsals i el xip es recolliran el mateix dia de la prova a partir de les 8:30 al poliesportiu 
municipal. 

 
Art. 7º.- Assegurança.  

 
Aquesta prova disposa de les assegurances necessàries segons la normativa vigent. 

 
 



Art. 8º.- Recorreguts . 

 
Els recorreguts tindrà una distància aproximada de 15.000 metres i de 7.000 metres. Seran uns 
circuits plans i sobre l’asfalt, degudament senyalitzats i amb els encreuaments vigilats. Hi haurà 
dos punts d’avituallament per a la cursa 15k als quilòmetres 5 i 10. Per al 7k hi harà un punt de 
avituallament aproximadament al km 3.5. Hi hauran pràctics o llebres a distint ritme: SUB 60′, 
SUB 1:05, SUB 1:10, SUB 1:15, SUB 1:20 i SUB 1:30 

 
Art. 9º.- Eixida i meta.  

1. L’eixida estarà ubicada al Poliesportiu Municipal, al carrer Ronda núm 90..  Recorreguts els 
15k o els 7k s’arribarà a la meta, establerta en el mateix lloc d’eixida. 

 
Art. 10.- Premis. Trofeu 15k i 7K  
 

15k 

Categoria Adults. 
Junior 3 primers classificats masculí i femení. 
Senior 3 primers classificats masculí i femení. 
Veterans A 3 primers classificats masculí i femení. 
Veterans B 3 primers classificats masculí i femení. 
Veterans C 3 primers classificats masculí i femení. 
Local 3 primers classificats masculí i femení. 
Els premis no serán acumulables. 

Es sortejaran entre els dorsals 2 rellotges gps 10’ abans de l’eixida del 15 i 7K. 

  7k   

Senior 3 primers masculí i femení  

Veterà 3 primers masculí i femení  

Local 3 primers masculí i femení. 
 

 
Art. 11.- Resultats.  

 
Els resultats una vegada obtinguts estaran reflectits a la pàgina web del Club de Córrer 
Xeraco i de la web de mychip, cronometrador oficial de la prova. 

 
Tots els participants, pel fet de prendre la eixida a la cursa, accepten el present 
reglament, i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, 
s’estarà al que dispose el Comitè Organitzador. 



 
NOTA: Qualsevol discordància en la informació de la XIX Volta a Peu a Xeraco prevaldrà 
la d’aquest reglament. 


