
Art.1 – L’organització de la cursa és a càrrec del Club Esportiu El Mussol i la prova 

es denomina Volta Cross a Barx 

 

Art.2 - La prova se celebrarà el dia 13 d’agost de 2016, a partir de les 19.00 hores. 

Els dorsals es lliuraran el mateix dia de la cursa, a l’eixida, a partir de les 18.15 h. Hi 

haurà servei de dutxes a la piscina municipal i el camp de futbol. 

 

Art.3 - L’eixida i l’arribada serà al Parc del carrer Gandia. El circuit té un traçat mixte 

per camí i per senda. 

 

Art.4 – Els atletes hauran de fer l’entrada en meta amb el dorsal, el qual portaran 

ben visible, durant el transcurs de la prova, en el pit. Serà desqualificat qui no porte 

el dorsal a l’arribada, el que no finalitze la prova i qui no atenga les indicacions de 

l’organització. 

 

Art.5 - Hi hauran trofeus per als tres primers, classificats de cada categoria. Es 

repartirán samarretes als participants fins que s’esgoten. 

 

Art.6 - Inscripcions: La inscripció a la cursa serà de 5 €uros, el preu per a les 

catorze curses del circuit és de 46 € i les categories inferiors serán gratuïtes. La 

inscripció per a la totes les categories es farà per Internet, a la pàgina: 

www.crono4sports.es 

El preu de la inscripció el dia de la cursa serà de 8 €uros.  

 

Art.7 – Només podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per l’organització. 

Està prohibit seguir la prova amb bicicleta o amb qualsevol altre vehicle. 

 

Art.8 - L’organització declina tota responsabilitat física o moral que puga sorgir com 

a conseqüència de la prova; no obstant això, els/les participants están coberts per 

una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. 

 

Art.9 - La inscripció implica l’acceptació d’aquest reglament. En cas de dubte, es 

tindrà en compte el criteri de l’organització. 

 

Art.10 - L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol alteració del 

reglament o programa fins al mateix dia de la prova. 

 

Art.11 - Les reclamacions es realitzaran per escrit, acompanyades de 60 €uros, no 

més tard de 30 minuts després d’haver-se comunicat oficialment els resultats. Els 

diners es tornaran en cas de resolució favorable. 



 

 

 

CATEGORIES 
 

 

Categoria Any de naixement Hora Distancia 

Junior 1997-1998 20.00 h. 9200 mts. 

Senior 1982-1996 20.00 h. 9200 mts 

Veterano A 1977-1981 20.00 h. 9200 mts. 

Veterano B 1972-1976 20.00 h. 9200 mts. 

Veterano C 1967-1971 20.00 h. 9200 mts. 

Veterano D 1962-1966 20.00 h. 9200 mts. 

Veterano E 1957-1961 20.00 h. 9200 mts. 

Veterano F 1956 o abans 20.00 h. 9200 mts. 

    

Benjamin 2007-2008 19.00 h. 400 mts. 

Alevin 2005-2006 19.10 h.  800 mts. 

Infantil 2002-2004 19.25 h. 1400 mts. 

Cadet 1999-2001 19.35 h. 2000 mts. 

 

 


