
33a VOLTA A PEU D’ALZIRA 
 

 REGLAMENT  REGLAMENT   REGLAMENT  

 

 

10 de juliol de 2021 
 

 

“PROVA ÚNICA” 

  

19:30 h. prova absoluta sobre 8.000 m., per als nascuts l’any 2.006 

i anteriors 
 

 

PREMIS 
 

 Trofeus per als primers classificats segons les bases. 

 Per als 1.000 corredors  inscrits en la prova: 

              - Una samarreta tècnica.    

              - Gelat d’ICFC.                   

              - Productes i rosquilletes “Alba”.                   

 

SERVEIS  PER AL CORREDOR 

 

 Avituallament d’aigua al km. 4 de la cursa (rotonda Santuari).    

 Avituallament a la línia de meta d’aigua. 

 Control de la cursa mitjançant el sistema de XIP per “RUNÁTICA”. 

 Accés a classificacions en directe i reportatge fotogràfic de la prova en 

www.runatica.com  

 Hospital i ambulància de PROTECCIÓ CIVIL a la línia de meta. 

 Circuit amidat amb roda topogràfica. 

 Circuit controlat per Policia Local i Protecció Civil. 

 

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE A SEGUIR PER PARTICIPANTS I 

ORGANITZACIÓ   

 

 

 Distància de seguretat i màscara per a la recollida dels dorsals. 

 Presa de temperatura i desinfecció de mans en l'accés a la zona d'eixida. 

 Distància de seguretat en la zona d'eixida, marcada per l'organització. 

 Obligatori l'ús de màscara abans de l'eixida, fins a 200 metres després de l'inici de la 

prova i en travessar la línia de meta. 

 Recollida dels trofeus amb màscara. 

 S'ometen en la present edició l'avituallament isotònic i de melons de final de carrera, 

el servei de massatgistes, de dutxes durant i en finalitzar la prova. 

 



BASES  DE LA PROVA 

 

Art.1: El Club d’Atletisme LA RABOSA organitza la 33a edició de la VOLTA A PEU 

D’ALZIRA, TROFEU SANT  BERNAT 2021, amb un recorregut en la prova absoluta  

de 8.000 metres, en la qual podran participar els/les nascuts/des a l’any 2.006 i 

anteriors. 

 

¡ATENCIÓ! Circuit no apte per a cadires de rodes,  perquè el recorregut preveu una 

pujada de 700 metres de longitud, fins a la Rotonda del Santuari de  la Mare de Déu 

del Lluch. 

 

Art. 2: La realització d’aquesta prova tindrà lloc el  dissabte 10 de juliol de 2021  amb 

EIXIDA I ARRIBADA al carrer Gabriela Mistral (al voltant del Parc de l’Alquenència) 

amb el següent horari i distàncies: 

  

ABSOLUTA sobre una distància de   8.000 m. 19:30 h. 
 

Art. 3: LES INSCRIPCIONS, abonant en el moment de la inscripció  la 

quantitat de 5€, ES PODRAN REALITZAR: 

 

On-line, fins al 7 de juliol a les 23:59 hores, accedint a www.runatica.com, on es podrà 

pagar els 5€ amb targeta. Tota la informació apareixerà en el formulari d’inscripció.   
 

NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA i serà 

imprescindible la presentació del DNI o identificar-se fiablement per  

a la retirada del xip i dorsal 

 

 

 

   

El dorsal s’ha de col·locar obligatòriament al pit. No tindran  dret a  premis els 

atletes que entren a la meta sense xip i dorsal. 
 

Art. 4: LES CATEGORIES I ELS PREMIS seran distribuïts així : 
 

    

JÚNIORS Homes:  de l’any 2.006 fins als   18 anys* 

Dones:      de l’any 2.006 fins als 18 anys* 

3 trofeus    

3 trofeus   

SENIORS Homes:     de 19 / 39 anys*   

Dones :       de 19 / 39 anys* 

3 trofeus    

3 trofeus   

VETERANS-A Homes:     de  40 / 49 anys* 

Dones:        de  35 / 44 anys* 

3 trofeus 

3 trofeus 

VETERANS-B Homes:     de  50 / 59 anys* 

Dones:        de  45 / 54 anys* 

3 trofeus 

3 trofeus 

VETERANS-C Homes:     de  60 anys*  i més 

Dones:        de  55 anys*  i més 

3 trofeus 

3 trofeus    

ABSOLUTA 1er. Home i 1a. Dona que arriben a meta 1 trofeu 
 

* Es considerarà el anys complits el dia de la prova. 

http://www.runatica.com/


 

LOCALS PROVA 8.000 m. :  un trofeu per cada una de les categories relacionades, de 

júniors a veterans-C. Queda exclosa la categoria absoluta. 

 

 ¡¡IMPORTANT!!  La classificació dels/de les atletes locals es prendrà amb 

posterioritat al fet que puguen entrar entre els tres primers classificats de cada 

una de les categories, donant prioritat a la categoria general.  

 Es  considera local la persona resident i empadronada a Alzira i al/ la soci/a del 

C.A. La Rabosa inscrit/a en la prova com a Rabosa. 

 Cap atleta podrà repetir trofeu, a excepció dels dos de la categoria absoluta. 

 L'organització podrà exigir, si ho creu necessari, el DNI als atletes guanyadors 

de les diferents categories, tant a l'entrega dels dorsals com abans de l'entrega 

dels trofeus. 

 La recollida del DORSAL, XIP i SAMARRETA la farà cada atleta en la 

taula  assignada  al seu núm. de dorsal de 17:00 a 19:20 h.  

 Els primers atletes en cada categoria, seran obsequiats amb un lot de 

perfumeria oferit per DRUNI. 
 

 

EL LLIURAMENT DELS TROFEUS ALS PRIMERS CLASSIFICATS 

S’INICIARÀ A LES 20:30 HORES,   
 

 

Art. 5:  En tractar-se d'una carrera a peu i no d'una marxa, l'organització estableix com a 

requisit realitzar la prova en un temps màxim de 70 minuts (temps intermedi km. 4 de 35 

minuts), i no es fa responsable de la seguretat d'aquells participants que sobrepassen els 

temps establits, sent el cotxe granera el que informarà cada moment quan els participants 

queden fora del control de carrera, i poden finalitzar la mateixa sota la seua responsabilitat.  

 

Art. 6:  Les impugnacions sobre la classificació oficial o altres reclamacions que  puguen 

haver-hi, seran resoltes pels organitzadors de la cursa, amb el depòsit previ de 60 euros. 

 

Art. 7:  L'organització de la prova estarà coberta per un segur de Responsabilitat Civil i 

tots els participants, pel fet d'inscriure's declaren que: “ Em trobe en estat de salut òptim 

per a la realització de la Volta a Peu d’Alzira 2021. A més, eximisc de tota responsabilitat 

a l'Organització, Patrocinadors o altres Institucions participants, davant qualsevol accident 

o lesió que poguera patir abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant 

des d'ara a qualsevol acció legal contra qualsevol d'aquestes entitats”. Queden excloses de 

la pòlissa contractada, entre altres, les patologies prèvies, lipotímies, desmais, colps de 

calor o infarts de miocardi. Cada participant pren part en la carrera sota la seua pròpia 

responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física i de salut suficient para afrontar-la. 

"L'organització no es fa en cap moment responsable dels que 

participen sense estar prèviament inscrits." 

 



Art. 8: PROTECCIÓ DE DADES: Els participants inscrits en les proves donen el seu 

exprés consentiment a l'organització i/o entitats col·laboradores perquè tracten 

automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les 

seues dades de caràcter personal, així com la reproducció d'imatges, fotografies de la 

prova, publicació de llistats classificatoris, etc, mitjançant qualsevol dispositiu (internet, 

publicitat...) i sense límit temporal. Els participants cedeixen de manera expressa a 

l'Organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació 

general, la categoria, la marca realitzada i la seua imatge.  

 

Art. 9: Els menors d’edat que vulguen participar hauran d’aportar un justificant amb 

l’autorització paterna per participar, al retirar del dorsal. 

 

Art. 10: L’organització es reserva el dret d’interpretar aquestes bases o qualsevol incident 

no previst. 

 

Art. 11: La inscripció en la prova i/o participació en aquesta, comporta l'acceptació del 

present reglament. 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUIT 33a VOLTA A PEU D’ALZIRA 2021 

 

 

ZONA  EIXIDA - META 


