REGLAMENT
1.- La cursa tindrà lloc el dissabte 31 d’agost de 2019 a partir de les 17:30
h amb les categories inferiors.
L'eixida i l'arribada serà al carrer País Valencià.
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Barrufets (2015-2019) 50 metres (no competitiva)
Querubí (2013-2014) 100 metres ( no competitiva).
Prebenjamí (2012-2013) 300 metres (no competitiva).
Benjamí (2010-2011) 400 metres (no competitiva).
Aleví (2008-2009) 800 metres.
Infantil (2006-2007) 1000 metres
Cadet (2004-2005) 1750 metres
Juvenil (2002-2003) 2250 metres

En les categories infantils que hi hagen pocs participants, l’organització podrà
agrupar vàries proves.
Les inscripcions d'aquestes categories es faran el mateix dia de la prova i seran
gratuïtes.
La prova
El recorregut de la prova consta de 8.000 metres, totalment per asfalt. En
primer lloc, es donarà una volta de 900 metres per dins del poble, i es passarà
per línia de meta. A continuació, es faran dues voltes, una de 3100m i altra de
4000m. Aquest circuit serà urbà i rural, passant per dins del poble i bordejant
el mateix. Així, en total es passarà 3 vegades per línia de meta.
La Eixida i Meta estarà situada al passeig País Valencià. La participació estarà
limitada a 300 participants
2.- Inscripcions :
Es faran a la pagina Web https://www.mychip.es/ fins les 24.00h del 30
d’agost i per poder participar en la carrera caldrà abonar 4 € al fer la
inscripció. El cronometratge es realitzarà pel sistema de “xip”, i per tant, serà
obligatòria la seua utilització. El xip haurà de tornar-se una vegada
finalitzada la prova. La pèrdua del xip implicarà l’abonament de 12 euros
per part del corredor.
2.1- Seran atletes locals tots els que a el dia de la cursa estiguen empadronats
al poble.

3.- Una vegada estiga tancada la inscripció i en el cas de no arribar al límit de
participants s’obriran inscripcions el mateix dia de la prova fins completar els
300 participants, abonant 5€ com a quota de participació. Sols tindran dret al
dorsal i xip. No tindran el pitral personalitzat. Els inscrit en meta no
entraran en la classificació i no tindran dret a trofeu
4.- Serà desqualificat tot atleta que no complisca les distàncies marcades, o no
porte el pitral ben visible i sense doblegar. La inscripció en la prova implica la
total acceptació de les presents normes.
5.- La participació en la cursa està baix la responsabilitat i propi risc dels/les
participants. El/la participant, en el moment de la inscripció, manifesta trobarse físicament apte/a per a realitzar la cursa, no obstant i això, tots els
participants oficialment inscrits estaran coberts amb una pòlissa
d'assegurances d'accidents. Tota persona que participa en la prova sense
inscriure’s correctament, quedarà fora d’aquesta assegurança.
6.- Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les
normes i el present reglament, declarant-se trobar-se en bones condicionen
físiques i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva.
7.- Els menors d’edat que vulguen participar tindran que aportar un
justificant amb l’autorització dels seus tutors legals per a participar, a
l’hora de la retirada del dorsal.
8.- Es podran arreplegar els dorsals fins mitja hora abans del començament de
la prova.
9.- L’organització no es responsabilitza dels danys que es puguen ocasionar
durant la prova.
10.- Serà obligatori presentar la documentació en el cas de que la organització
ho demanarà.
11.- Comptarem amb un avituallament d’aigua i un d’esponja. Al acabar la
prova, a més hi haurà fruits i refrescs.
12.- Les dutxes per als participants en la prova estaran ubicades al Poliesportiu
Municipal.

13.- CATEGORIES:
●
●
●
●
●

JUNIOR–PROMESA nascuts 2001 – 1997 sent major de 18 anys al
començament de cada cursa (18-22 anys)
SÈNIOR : nascuts 1996-1985 (23-34 anys)
VETERANS A : nascuts 1984-1975 (35-44 anys)
VETERANS B : nascuts 1974-1965 (45-54 anys)
VETERANS C: nascuts 1964 o abans. (55 o +)

14.- PREMIS I TROFEUS:
_ Trofeu als tres primers de la classificació general, masculí i femení.
_ Trofeu als tres primers de cada categoria, masculí i femení.
_ Trofeu per als tres primers local de cada categoria, masculí i femení.
_ Trofeu a l’equip més nombrós que acabe la cursa
Premi JoAtel:
30€ - 1r classificat/da de la classificació general, masculí i femení
30€ - 1r classificat/da local classificació general masculí i femení
14.1- Els trofeus no seran acumulatius.
14.2- Els menors inscrits a la cursa no tindran dret a trofeu per no tindre
categoria registrada a la mateixa.
14.3- La bossa del corredor enguany constarà d'una motxilla amb
complements energètics per a la pràctica esportiva
15.- D’acord amb els interessos promocionals de la 22ª Volta a peu a Corbera,
els inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret a reproduir el
nom i cognoms, la seua imatge i la classificació obtinguda en la cursa en
qualsevol mig de difusió (Internet, premsa escrita, radio o TV).
16.- RECLAMACIONS
Tota reclamació es farà oralment als organitzadors de la prova en un temps
màxim de mitja hora després de donar-se els resultats oficials de la prova
previ dipòsit de 30€. Si la reclamació fora positiva, es tornaria el dipòsit. La
decisió dels organitzadors es inapel·lable.

