
AJUNTAMENT DE SIMAT 

DE LA VALLDIGNA

XXXI VOLTA A PEU A SIMAT DE LA VALLDIGNA – REGLAMENT   –

*Art.1- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna i el Club de Còrrer La Llebre organitzen la XXXI
Volta  a  peu a  Simat  ;  tercera  prova  puntuable  per  al  V  Circuit  de  Curses  Populars  Safor-
Valldigna.

 *Art.2- La prova tindrà lloc el dia 25 de Juliol de 2022, a partir de les 20:00 hores. L’eixida i
meta será a la  Font Gran, amb un recorregut aproximat de  7000 metres,  sobre un circuit
semiurbà

*Art.3- El circuit té un recorregut semiurbà, amb una distancia de 7200 metres; l’Organització
es reserva el dret de poder canviar aquest circuit per qualsevol causa, meteorol.lògica o de
força major. 

*Art.4- Tots els corredors hauran de portar durant el transcurs de tota la cursa el pitral i el xip
visible a la part davantera; será motiu de desqualificació l’incompliment d’aquesta norma. El
pitral amb el xip es lliuraran a la Plaça Font Gran el dia de la cursa, desde les 17:30 hores i fins
el començament de la prova. S’entregaran al mateix lloc els pitrals i xips d’aquells inscrits al
Circuit de Curses Populars Safor Valldigna a tots aquells inscrits que encara no l’hagen retirat a
Xeresa o Ador. 

*Art.5- Hi haurà trofeu per alstres primers classificats de les categories júnior, sénior, veterà A,
B, C, D, E, F I G, tant masculí com femení. També tindran trofeu els primers classificats masculí i
femení locals; es consideraran locals aquells empadronats a Simat de la Valldigna, o membres
del C.C. La Llebre. Els premis no serán acumulables, i no tindran dret a trofeu aquells que
s’inscriguen el mateix dia de la cursa. 

 JUNIOR nascuts 2003 – 2004
 SENIOR nascuts 1988 – 2002
 VETERANS A nascuts 1983– 1987
 VETERANS B nascuts 1978 – 1982
 VETERANS C nascuts 1973 – 1977
 VETERANS D nascuts 1968 – 1972
 VETERANS E nascuts 1963– 1967
 VETERANS F nascuts 1958-1962
 VETERANS G nascuts abans 1958



Aquestes categories seran tant masculines com femenines.

Art.6- INSCRIPCIONS ( Per a aquells no inscrits al IV Circuit de Curses Populars Safor Valldigna )
Les inscripcions es realitzaran a la página web www.crono4sports.es; L’import de la inscripció
será 4,00 €. Les inscripcions el dia de la prova, dels corredors no inscrits al Circuit,  tindran un
preu de 6,00 € i el corredor no tindra dret a cap premi ni trofeu. El pagament de la inscripció
podrá realizar-se  mitjançant transferància bancària  o  targeta de crèdit,  a  la  plataforma de
pagament de la web www.crono4sports.es 

Art.7- Només  podrán  seguir  la  cursa  aquells  vehicles  autoritzats  per  l’organització.  Està
prohibit seguir el transcòrrer de la prova amb bicicleta o qualsevol altre vehicle no autoritzat. 

Art.8- Hi  haurà  servei  de  dutxes  al  finalitzar  la  cursa  al  poliesportiu  municipal;  així  com
guardarroba a la zona de eixida i meta.

Art.9- El  fet  d’inscriure’s  i  de  prendre  l’eixida  a  la  prova  implica  l’acceptació  d’aquest
reglament. En cas de dubte, prevalirà sempre el criteri de l’organització.

Art.10- L’Organització es reserva el dret de canviar aquest reglament o qualsevol aspecte de la
prova fins el mateix dia de la cursa. 

Art.11- Hi haurà un avituallament d’aigua al Kilòmetre 3,5 i avituallament líquid i sòl.lid a meta.

Art.12- Tot el que no estiga previst en aquest Reglament es regirà per les normes generals de
la F.A.C.V, R.F.E.A. i la I.A.A.F. previstes per a aquest any. 

Art.13- La prova contarà amb una assegurança de responsabilitat civil i una d’accidents per a
tots els participants, tal i com es determina a l’ordenament jurídic vigent.

 Art.14- Qualsevol reclamació es formularà per escrit, amb depòsit de 60,00 €, no més tard de
30 minuts després d’haver comunicat oficialment els resultats. El depòsit es tornarà en cas de
que la resol.lució adoptada per l’organització afavorisca al reclamant.

http://www.crono4sports.es/

