
VI VOLTA A PEU A ADOR 2017 
 

REGLAMENT DE LA PROVA 

 

Art. 1. L’ Ajuntament d’Ador organitza la VI Volta a Peu a Ador que tindrà 

lloc el dia 14 de juliol de 2017 a les 20:30 h. La cursa està inclosa dins del 

II Circuit de Curses populars de la Safor Valldigna 

 

Art. 2. El circuit es realitzarà sobre la distància de 8170 mts. L’eixida i arribada 

estarà situada al carrer Joanot Martorell. Tots els punts quilomètrics estaran 

assenyalats. 

 

Art. 3. Podran participar totes les persones majors de 18 anys que ho desitgen 

i que estiguen correctament inscrites en temps i forma. Totes aquelles que no 

estiguen correctament inscrites, estaran fora de la prova i per tant no incloses 

en l'assegurança d'aquesta. 

 

Art. 4. Categories: 

Les categories de la cursa son les establides al II Circuit Safor-Valldigna, tenint 

en compte l’any natural que es fa la inscripció, queden establertes de la 

següent manera: 

JUNIOR nascuts 1998 – 1999 

SENIOR nascuts 1983 – 1997 

VETERANS A nascuts 1978– 1982 

VETERANS B nascuts 1973 – 1977 

VETERANS C nascuts 1968– 1972 

VETERANS D nascuts 1963– 1967 

VETERANS E nascuts 1958 – 1962 

VETERANS F nascuts 1957 ó abans 

Aquestes categories seran tant masculines com femenines. 

 

Art. 5. Durant el circuit, hi haurà un control d’avituallament al km. 5 

aproximadament. 

 

Art. 6. L’entrega de trofeus es realitzarà en finalitzar la prova. 

Els trofeus queden establerts de la següent manera: 



- 3 primers femení i masculí de cada categoria. 

- 3 primers locals masculí i femení. 

 

Art. 7. La cursa serà cronometrada pel sistema de xip retornable per als/les 

inscrits a ésta, els/les inscrites al circuit no hauran de tornar el xip. El xip haurà 

de ser tornat en acabar la prova, de no ser així l’atleta que l’extravia 

hauràd’abonar la quantitat de 12 € a l’organització. 

 

Art. 8. L’ inscripció a la prova serà de 3 euros realitzant-la mitjançant la pàgina 

web: www.crono4sports.es 

Les inscripcions es tancaran el dijous dia 13 de juliol de 2016 a les 23:59 h 

per a pagament amb targeta de crèdit. S’admetran inscripcions el dia de la 

prova a 6 euros sempre que no s’arriben al límit previst de 200 inscripcions 

per a corredors/es no inscrits/es al circuit. Els inscrits el dia de la prova no 

tindran dret a trofeu ni puntuaran al Circuit, sols tindran dret a la bossa del 

corredor. 

 

Art. 9. L’entrega de dorsals tindrà lloc el dia de la prova de 19 h. a 20.00 h a la 

plaça La Font front l'Ajuntament. 

 

Art. 10.- L’organització no es fa responsable dels danys que en el transcurs de 

la prova pugen ocasionar-se els participants o a terceres persones; no obstant 

això, tots els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil i una assegurança esportiva, d’acord amb el Reial 

Decret 1428/2003, del Reglament de Circulació. 

 

Art. 11.- Totes les reclamacions es dirigiran al director de la cursa i comitè 

tècnic designat al’efecte, que decidiran les qüestions no incloses en el present 

reglament. 

 

Art. 12.- Hi haurà servei mèdic i d’ambulància a la cursa. 

 

Art. 13.- Les dutxes estaran situades en la Piscina Municipal, i es podrà utilitzar 

aquesta per a refrescar-se després de la prova. 

 

Art. 14.- Tots els participants pel fet de prendre l’eixida, accepten la totalitat 

d’aquest reglament; en cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització. 
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