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C.E.E. Quatre Gats de Ròtova 

 

 

 

XXI CURSA POPULAR A PEU – RÒTOVA 2019 
 
 

Reglament de la prova 
 

ART. 1 – DENOMINACIÓ 
L’AJUNTAMENT DE RÒTOVA, amb el recolzament i assessorament tècnic del C.E.E. 
QUATRE GATS de RÒTOVA, organitza el diumenge 3 de novembre de 2019 a les 10 h, 
la XXI edició de la CURSA POPULAR A PEU DE RÒTOVA, prova puntuable i 
emmarcada dins del calendari oficial del IV CIRCUIT DE CURSES POPULARS 
SAFOR-VALLDIGNA. 
En finalitzar la prova reina, començaran les categories de menors, cap a les 12 h. 
 
ART. 2 – RECORREGUT 
La cursa tindrà un recorregut semi-urbà sobre una distància de 10 km. Hi ha un tram de 
terra d’uns 500 m. L’eixida i arribada estarà situada a l’avinguda Jaume I, a l’altura de 
l’encreuament amb el carrer Comte de Ròtova. Tots els punts quilomètrics estaran 
degudament senyalitzats. 
El recorregut no és apte per a cadires de rodes ni per a carrets. 
El temps màxim per a acabar la prova serà d’una hora i mitja. 
Hi han altres distàncies per a les categories menors. 
Durant el recorregut només podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per 
l’organització. Està prohibit seguir la prova amb bicicleta o amb qualsevol altre vehicle. 
L’organització es reserva el dret de poder canviar el recorregut, o suspendre la prova per 
qualsevol causa, meteorològica o de força major. 
 
ART. 3 – PARTICIPACIÓ 
Podran participar totes les persones que ho desitgen i que s’hagen inscrit correctament en 
temps i forma. A la prova de 10 km, només podran participar majors de 18 anys. Cada 
participant ha de disputar la carrera a la que s’haja inscrit, programada per a la seua 
categoria, sense poder canviar de categoria atenent al seu any de naiximent. En la prova 
de 10 km la participació es limita a un total de 1300 atletes. 
Totes aquelles persones que no estiguen correctament inscrites estaran fora de la prova i, 
per tant, no incloses en l’assegurança d’esta. 
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ART. 4 – INSCRIPCIÓ 
Les inscripcions anticipades tindran un preu de 5 euros i s’hauran de fer a la pàgina web 
http://www.crono4sports.es 
La inscripció es realitzarà amb targeta de crèdit. El termini d’inscripció anticipada serà 
fins el dissabte 2 de novembre a les 22:00 h, o fins a arribar als 1300 atletes totals (suma 
de les inscripcions al Circuit més les de la cursa). L’organització es reserva el dret de 
poder ampliar el nombre d’inscripcions. 
El dia de la prova s’admetran inscripcions fins a 30 minuts abans del començament de la 
cursa (9.30 h) al preu de 7 euros. Les inscripcions del dia de la prova donaran dret a 
bossa d’obsequis, però no a trofeu. 
Una vegada fet el pagament de la inscripció, en cap cas serà reembossable. 
La inscripció de menors (categories barrufets a cadets) és gratuïta, però cal inscriure’s 
també per la pàgina web http://www.crono4sports.es. No es realitzaran inscripcions de 
menors el dia de la prova, per tant, cal inscriure’s obligatòriament a totes les categories, 
tant de menors com d’adults, per la web. 
 
ART.5 – ARREPLEGADA DE DORSALS I XIPS 
L’entrega dels dorsals i xips tindrà lloc el dia de la prova, des de les 8.30 h i fins les 9.30 
h, en la zona d’eixida-arribada. Serà imprescindible mostrar el DNI o autorització en 
fotocòpia. 
S’haurà de fer l’entrada a meta amb el xip i el dorsal, el qual es portarà ben visible en el 
pit durant el transcurs de la prova.  
Totes les persones que tinguen la tutoria legal de menors, abans de retirar el dorsal, 
deuran firmar el full d’autorització corresponent, el qual estarà disponible a la web 
d’inscripcions o en paper físic, en les taules de l’organització. L’horari de retirada dels 
dorsals i xips de menors, serà des de les 8.30 h fins les 11.30 h. 
 
ART. 6 – CONTROL DE PARTICIPACIÓ 
La classificació i cronometratge de la prova correrà a càrrec de l’empresa Crono4sports. 
La cursa estarà controlada mitjançant xip electrònic. En el cas de participants que s’hagen 
inscrit només a esta cursa, el xip haurà d’anar al peu i a l’acabar la prova deurà tornar-se 
a les persones assignades per l’organització en la zona d’arribada. L’atleta que no el torne 
haurà d’abonar la quantitat de 12 euros a l’organització. 
El dorsal deurà anar desplegat i correctament subjecte al pit de cada participant. 
A la recta d’arribada, dos jutges del Circuit demanaran a la totalitat d’atletes, que porten 
el dorsal visible a la part davantera, i podran expulsar de la cursa a qui no ho faça, així 
com si detecten qualsevol suplantació d’identitat. 
 
ART. 7 – CATEGORIES 
Les categories seran les establides en l’art. 6 del reglament del Circuit de Curses Populars 
Safor-Valldigna: 
JÚNIOR naiximent 2000 – 2001 
SÉNIOR naiximent 1985 – 1999 
VET A naiximent 1980– 1984 
VET B naiximent 1975 – 1979 
VET C naiximent 1970– 1974 
VET D naiximent 1965– 1969 
VET E naiximent 1960 – 1964 
VET F naiximent 1959 ó abans 
Aquestes categories seran tant masculines com femenines. 
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ART. 8 – CATEGORIES MENORS. HORARIS I DISTÀNCIES 
La participació en les proves de menors, de Barrufets a Prebenjamins, estarà limitada a 
un màxim de 200 participants. En acabar cada cursa d’estes dos categories, cada 
participant rebrà una medalla commemorativa per la seua participació. 
 
Hora Categoria Any naiximent Distància 
12:00 
12:15 

Cadet Femení i Masculí (amb xip) 
Infantil Femení i Masculí (amb xip) 

2002 i 2003 
2004, 2005 i 2006 

2.400 metres 
1.200 metres 

12:30 
12:40 

Aleví Femení i Masculí 
Benjamí Femení i Masculí 

2007 i 2008 
2009 i 2010 

 800 metres 
 500 metres 

12:50 Prebenjamí Femení 2011, 2012 i 2013  100 metres 
 Prebenjamí Masculí 2011, 2012 i 2013  100 metres 
12:55 Barrufets Femení                                 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018      50 metres 
 Barrufets Masculí                                2014, 2015, 2016, 2017 i 2018      50 metres 
13:00 Entrega Trofeus Categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet  

 
ART. 9 – AVITUALLAMENTS 
Durant el recorregut de la prova major hi haurà un punt d’aigua al voltant del km 5. 
També hi haurà un avituallament final, líquid i sòlid, per a la totalitat de participants en la 
zona de arribada. 
 
Hi haurà servici de dutxes a les escoles publiques i al Polideportiu Municipal (carrer 
Cervantes, a 700 metres de la meta). 
 
ART. 10 – DESQUALIFICACIONS 
ART. 10.1 – La Comissió de Jutges estarà formada per 4 persones:  
Dos membres del Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna 
Un membre de la Cursa 
Un membre del Cronometratge 
I seran els que decidiran in situ, en la major transparència i brevetat possible, la resolució 
de qualsevol conflicte. 
ART. 10.2 – Podrà ser motiu de desqualificació facilitar dades personals alterades o 
incompletes en la inscripció, el fet de córrer amb el dorsal o el xip d’una altra persona; 
córrer sense xip, sense dorsal, o portar-lo en un lloc no visible; córrer amb un dorsal no 
facilitat per l’organització, qui no porte el dorsal a l’arribada, qui no finalitze la prova, 
qui no complete la totalitat del recorregut marcat i qui no respecte les indicacions de 
l’organització. 
A la recta d’arribada, dos jutges del Circuit demanaran a la totalitat d’atletes, que porten 
el dorsal visible a la part davantera, i podran expulsar de la cursa a qui no ho faça, així 
com si detecten qualsevol suplantació d’identitat. 
ART. 10.3 – També podrà ser motiu de desqualificació rebre ajudes externes per 
completar la prova. No es considera ajuda externa la suplementació sòlida o líquida. Es 
considera ajuda rebre impuls per part d’altres o remolcar-se de forma continuada en el 
temps i/o la distància. L’ajuda haurà de suposar-se amb una força suficient com per a 
alterar la velocitat de marxa. El Comité de Jutges serà el responsable de valorar si l’ajuda 
ha sigut suficient per alterar el resultat final de la prova. 
L’atleta que no complixca el Reglament de la prova, o el Reglament del Circuit, també 
podrà ser objecte de desqualificació per l’organització. 
ART. 10.4 – L’organització es reserva la facultat d’impedir la participació en pròximes 
edicions, i la possibilitat de transmetre informació als organitzadors de les proves 
vinculades al Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna, perquè actuen en 



4 
 

conseqüència, sempre que es comprove qualsevol irregularitat comesa per l’atleta, com la 
falsificació de dades, categories, no completar el recorregut, participar amb dorsal o xip 
alié, etc. 
 
ART. 11 – TROFEUS I OBSEQUIS 
L’entrega dels trofeus i obsequis tindrà lloc després d’acabar-se la prova reina, junt a 
meta, a excepció dels de les categories menors (barrufets a cadets), que s’entregaran, una 
vegada acaben les seues proves, cap a les 13 h. 
Els trofeus i obsequis queden establits de la següent manera: 
- Trofeu als 3 primers i a les 3 primeres de cada categoria, des de Benjamins fins a Vet F. 
- Trofeu als 3 primers i a les 3 primeres atletes locals de la prova de 10 km.  
- Trofeu al primer i a la primera atleta local, des de Benjamins fins a Cadets. 
- Medalla commemorativa a les categories menors de Barrufets i Prebenjamins . 
- Bossa d’obsequis amb el que l’organització puga aconseguir, a l’atleta que acabe la 
prova de 10 km. 
- Els trofeus no seran acumulables, excepte en les categories inferiors. 
 
Tindran la consideració de participants locals: Les persones empadronades en Ròtova que 
ho hagen assenyalat en la inscripció i atletes membres els C.E.E. Quatre Gats de Ròtova. 
 
ART. 12 – SEGURETAT EN LA PROVA 
L’atleta que prenga part en l’eixida de la cursa, es compromet a seguir les indicacions de 
l’organització, i contribuir en lo possible en el bon funcionament de la mateixa, per tal 
d’evitar accidents tant materials com personals. 
Només podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per l’organització. No està 
permés seguir la prova amb bicicleta o qualsevol altre vehicle similar. 
L’organització posarà a disposició de les persones participants servici mèdic durant la 
competició (en la línia d’eixida i meta), aixina com el trasllat en ambulància fins 
l’hospital, en cas necessari. 
L’organització està coberta per l’assegurança de Responsabilitat Civil i d’accidents 
esportius. 
No està permés córrer amb carret de xiquets, ni tampoc acompanyat de gossos i/o 
mascotes. 
 
ART. 13 – ASSEGURANÇA 
En el pagament de la quota d’inscripció l’atleta té cobertes les garanties i capitals 
assegurats que establix el Reial Decret 849/1993. 
L’organització declina tota la responsabilitat física o moral que puga sorgir durant la 
competició o com a conseqüència d’esta i tampoc es fa responsable dels danys que durant 
el transcurs de la prova puguen ocasionar-se a l’atleta o a terceres persones; no obstant 
això, totes les persones participants que s’hagen inscrit correctament estaran cobertes por 
una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
L’atleta participant que no estiga federat estarà cobert por una assegurança deportiva, 
d’acord amb el Reial Decret 1428/2003, del Reglament de Circulació, requisit 
imprescindible per a poder participar. 
 
ART. 14 – RECLAMACIONS 
Les reclamacions es faran per escrit i previ pagament de 60 euros. Una vegada acabada la 
prova es disposarà de mitja hora per a presentar les possibles reclamacions per qualsevol 
irregularitat. 
L’organitzador és l’encarregat de dirimir les possibles reclamacions sobre les 
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classificacions de la prova. 
La cursa es regirà pel present reglament i pel reglament del Circuit de Curses Populars 
Safor-Valldigna: http://crono4sports.es/circuitsafor/reglament.html en allò que no 
arreplegue el reglament d’esta cursa. En cas de dubte, prevaldrà el criteri de 
l’organització. Tot lo no previst en els referits reglaments es regirà per les normes de 
competició de la FACV, la RFEA i la IAAF per a la present temporada, aixina com tot lo 
reglamentat per instàncies superiors. 
 
ART. 15 – RESOLUCIÓ DE DUBTES 
En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització. 
 
ART. 16 – DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRETS D’IMAT GE 
De conformitat amb el que s’ha establit a l’Art.5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 
Protecció de Dades de Caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran 
incorporades a un fitxer. La inscripció a esta cursa, o al Circuit de Curses Populars Safor-
Valldigna, suposa el consentiment de la persona titular per al tractament de les seues 
dades personals, així com la comunicació i la publicació d’aquestes en els mitjans de 
comunicació. 
Les persones participants autoritzen la captura en format videogràfic i fotogràfic de la 
seua imatge durant la prova, i la posterior difusió i utilització promocional per qualsevol 
mitjà de reproducció. La cessió es realitza de manera gratuïta. Una vegada publicades les 
imatgens, les persones participants podran demanar la retirada d’aquelles que consideren 
inoportunes. 
Les persones titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint-se per escrit a l’organització. 
 
ART. 17 – ACCEPTACIÓ 
L’organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol alteració, canvi, modificació o 
rectificació del present reglament, o del programa, per causes justificades, si ho considera 
oportú, fins el mateix dia de la prova. 
L’atleta, pel fet d’inscriure’s i/o prendre l’eixida en la cursa, implica que coneix i accepta 
la totalitat d’este reglament aixina com el reglament del Circuit de Curses Populars 
Safor-Valldigna. A més, l’atleta declara que es troba en òptim estat de salut per a prendre 
part en la prova, eximint de qualsevol responsabilitat a l’organització en cas de patir 
qualsevol accident o lesió abans, durant o després de la cursa. 


