
REGLAMENT XXI CORREGUDA POPULAR ALMOINES 

 

PROVA ABSOLUTA 

Art 1.- ORGANITZACIÓ: L’Ajuntament d’Almoines organitza la XXI Correguda Popular 

d’Almoines el dia 20 d’agost. L’hora de començament de la prova absoluta serà a les 

19:45 h.  

Art 2.- INSCRIPCIÓ: Les inscripcions de la prova absoluta tindran un preu de 5 euros i 

es podran fer a través de la pàgina web www.crono4sports.es (targeta de crèdit) o a 

l’ajuntament d’Almoines (efectiu). El termini d’inscripció finalitzarà el dia 19 a les 21h.  

Art 3.- LOCALS: Els corredors locals que vullguen constar com a tal,  s’hauran 

d’inscriure necessàriament a l’ajuntament per poder comprovar que estan 

empadronats. 

Art 4.- ASSEGURANÇA: Tots els corredors de la prova absoluta que s’hagen inscrit 

adequadament, estaran coberts per una pòlissa d’assegurança esportiva. Durant la 

prova es comptarà amb servei d’ambulància. 

Art 5.- CATEGORIES: 

-Júnior masculí   1993-1998 

-Júnior femení  1993-1998  

-Sènior maculí  1976-1992 

-Sènior femení  1981-1992 

-Veterans A masculí 1966-1975 

-Veterans A femení 1971-1980 

-Veterans B masculí 1965 i ant. 

-Veterans B femení 1970 i ant. 

  

Art 6.- TROFEUS: Hi haurà trofeu per als tres primers de cada categoria i per als tres 

primers locals, masculí i femení. 

Art 7- DORSALS: L’entrega de dorsals es realitzarà el mateix dia de la prova a partir de 

les 17:30 h. a les escoles velles (junt a la zona d’eixida). Serà imprescindible mostrar el 

DNI. 

Art 8.- RECORREGUT: La prova serà semi-urbana amb eixida i arribada al poliesportiu 

municipal (carrer Molí), amb un recorregut aproximat de 7.500 metres. Tots els punts 

quilomètrics estaran indicats. 



Art 9.- APARCAMENT: Hi haurà una zona d’aparcament als afores del poble (direcció 

Gandia) a 600 m. de l’eixida. 

Art 10.- CRONTROL DE LA PROVA: La classificació i el cronometratge de la prova 

correrà a càrrec de l’empresa crono4sports. 

Art 11.- ENTRADA A META: Els atletes hauran de fer l’entrada a meta amb el xip i el 

dorsal. 

Art 12.- AVITUALLAMENT: Hi haurà un punt d’avituallament al quilòmetre 3.5 i a 

l’arribada a meta. 

Art 13.- SAMARRETA: Se li entregarà una samarreta tècnica commemorativa de 

l’esdeveniment a tots els corredors de la prova absoluta. Per a poder recollir-la hauran 

d’entregar el xip i mostrar el dorsal una vegada arriben a meta. A cada corredor se li 

entregarà la talla de samarreta que estiga indicada en el dorsal, sempre i quan no 

estiga esgotada.  

Art 14.- DUTXES: El servei de dutxes estarà situat en el poliesportiu municipal, junt a 

la zona d’eixida. 

Art 15.- PISCINA: Tots els corredors podran entrar a la piscina una vegada acabada la 

prova. La piscina està situada junt a la zona d’eixida. 

Art 16.- ALTRES: Al finalitzar la prova hi haurà cervesa, meló, aigua i refrescos per a 

tots els participants. 

Art 17.- DIFUSSIÓ: Els participants autoritzen la captura en vídeo i fotografia de la seua 

imatge durant la prova i la posterior difusió. 

Art 18.- CANVIS: L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi del 

Reglament o del programa fins el mateix dia de la prova. El fet d’inscriure’s i prendre 

part en la prova implica l’acceptació d’aquest reglament.  

 

 

 

 

 

 

 

 


