XXVIII VOLTA A PEU ALBAL 14 DE JULIOL DE 2018

REGLAMENT
Article 1r. L’Ajuntament i el Cub Atletisme Albal organitzen la XXVIII VOLTA A PEU ALBAL, cursa a
la qual tindrà accés qualsevol persona sense distinció d’edat, sexe o nacionalitat.
La proba està inclosa en el 5e Circuit Solidari Caixa Popular de l’Horta Sud 2018
Article 2n. Les inscripcions de les categories majors es poden fer en wwwcronorunner.com fins
al dijous 12 de juliol a les 16:00 hores o quan s’arribe a 800 persones inscrites.
La quota d’inscripció serà de 5 euros amb samarreta,i de 3 euros sense dret a samarreta, si
es realitza durant el termini d’inscripció, i de 7 euros el dia de la prova sense dret a classificació
L’entrega de dorsals es realitzarà el mateix dia en el Bar la Cooperativa, ( imprescindible la
presentació del DNI), la inscripció i l’entrega de dorsals dels menors es realitzarà, fins a
quinze minuts abans de l’horari d’eixida de cada prova, en línea de meta.
Article 3r. Els trofeus es repartiran de la manera següent:
–
–
–
–
–
–

Trofeu al primer home i dona de la general.
Medalla als tres primers i primeres prebenjamins.
Trofeu als tres primers hòmens i dones de la resta de categories.
Trofeu als tres primers hòmens i les tres primeres dones, veïns/es d’Albal, en la prova de
10.000m.
Persones amb minusvalidesa: Trofeu a les tres primeres.
Cap atleta podrà repetir trofeu.

CATEGORIES

NASCUTS L’ANY

DISTÀNCIES

HORARIS

PREBENJAMINS

2011 i posteriors

300 m

17.35 h

BENJAMINS

2009 i 2010

500 m

17.45 h

ALEVINS

2007 i 2008

1.000 m

18.00 h

INFANTILS

2005 i 2006

1.100 m

18.20 h

CADETS

2003 i 2004

2.100 m

18.45 h

10.000 m

19.30 h

RESTA DE CATEGORIES

HÒMENS

NASCUTS L’ANY

DONES

NASCUDES L’ANY

JÚNIORS PROMESA

1996/2000

JÚNIORS PROMESA F

1996/2000

SENIORS M

1984/1995

SENIOR F

1984/1995

VETERANS A

1974/1983

VETERANES A

1974/1982

VETERANS B

1964/1973

VETERANES B

1964/1973

VETERANS C

1963 i anteriors

VETERANES C

1963 i anteriors

Article 4é. Borsa del corredor per a tots els incrits en la proba de 10.000 m dins del termini i una
medalla per a tots els participants en les categories menors.
L’organització intentarà aconseguir un record de la prova per a tots els

participants

Article 5é. Els servicis mèdics de la carrera i l’ambulància estaran situats en línea de meta
Article 6e. Sols podran seguir la prova els veicles autoritzats per l’organització.Está prohibit
seguir als corredors en bici o altre veícle no autoritzat.
Article 7é. Hi haurà un lloc d’avituallament a meitat i final de la cursa.
Article 8é. Qualsevol reclamació haurà de fer-se per escrit, fins a 30 minuts després d’haver-se
comunicat oficialment els resultats, i amb un dipòsit de 60 euros.
Article 9é. Totes les persones participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten el present
reglament. En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.
Article 10é. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que les persones participants
en la prova puguen causar-se a sí mateix o a tercers.
Article11é. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per a la XXVIIl
Volta a Peu Albal
EIXIDA I META: Plaça del Jardí, junt l’Ajuntament.
DUTXES: A la piscina coberta d’Albal.

