
 

VII CURSA POPULAR RAFELCOFER  

REGLAMENT 

Art. 1 - ORGANITZACIÓ. 

El C.E. Raboses Rafelcofer amb la col·laboració  de l’ajuntament de Rafelcofer, organitza la VII 

Cursa Popular de Rafelcofer , que es celebrarà el diumenge 22 de gener de 2023, prova a la 

que tindrà accés qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat. 

Art. 2 – HORARI  

La prova absoluta començarà a les 9:30 hores i les proves de categories menors a les 11:00 

hores (aprox.). 

Art. 3 - CIRCUIT 

El circuit de la prova absoluta té una longitud de 8.300 mts, (https://es.wikiloc.com/rutas-

carrera/rafelcofer-1-114279178) així mateix s'estableixen diversos circuits per a les categories 

menors amb distàncies de 60 mts fins a 2.6000 mts, depenent les categories existents. 

L'eixida i meta en totes les distàncies estan situades a la Plaça de l’Hort Tallat. 

https://goo.gl/maps/NeG4upqK6YZtXjQ1 

El temps màxim per a efectuar el recorregut de la prova absoluta serà d'1 hora i 10 min, 

transcorregut aquest temps es tancarà el control d'arribada. 

La cursa compta amb la modalitat de caminants, amb una distancia de 4km, aquesta prova no 

serà competitiva. Aquests seran els últims en sortir per no entorpir el desenvolupament 

normal de la prova absoluta. 

El recorregut serà controlat i vigilat per la Policia Local, Protecció Civil i la col·laboració de 

voluntaris. 

Art. 4 – INSCRIPCIONS  

Podran realitzar-se anticipadament. 

El preu de la inscripció serà de 6 €. 

La inscripció es realitzarà en el web www.crono4sport.es, pagant a través de la TPV amb 

targeta de crèdit. 

Hi hauran inscripcions el dia de la cursa, el preu serà de 10€  

En categories menors, la inscripció serà en el mateix web amb un cost de 2€ o el mateix dia de 

la prova. 

 

 

 



Art. 5 – CRONOMETRATGE 

Anirà a càrrec de l’empresa Crono4 Sport. 

S'entregarà un dorsal personalitzat amb número, s'haurà de col·locar al capdavant i a la vista 

del control de meta. 

Art. 6 - CATEGORIES 

Proves menors: 

CATEGORIA MASCULÍ / FEMENÍ 

PIPONETS  (2019-2023) 60 METRES* 

BARRUFETS (2017 - 2018) 100 METRES* 

PRE-BENJAMINS (2015 - 2016) 400 METRES* 

BENJAMINS (2013 - 2014) 700 METRES* 

ALEVINS (2011 - 2012) 900 METRES* 

INFANTILS (2009 - 20010) 1300 METRES* 

CADETS (2006 – 2007 - 2008) 2600 METRES* 

*Les distancies son aproximades 

 

Prova absoluta:  

CATEGORIA MASCULÍ / FEMENÍ 

• JUNIOR (2004 – 2005) 

• SENIOR (1989 – 2003) 

• VETERANS/ES A (1984 – 1988) 

• VETERANS/ES B (1979 – 1983) 

• VETERANS/ES (C 1974 – 1978) 

• VETERANS/ES D (1969 – 1973) 

• VETERANS/ES E (1964 – 1968) 

• VETERANS/ES F (1959 – 1963) 

• VETERANS/ES G (abans de 1959) 

 

 

 

 



Art. 7 - TROFEUS I OBSEQUIS 

A tots/es els/les participants de la prova absoluta i caminants se'ls entregarà la bossa del 

corredor/a. 

En la categoria de menors, s'entregaran els següents trofeus: 

Trofeus als 3 primers/primeres classific@des de les categories infantil i cadet. 

-Medalla commemorativa a cada participant de les restants categories. 

En la categoria absoluta, s'entregaran els següents trofeus: 

- Trofeus als tres primers/primeres clasificad@s de cada categoria. 

- Trofeus als tres primers/primeres classificats/des locals. 

El lliurament de trofeus tindrà lloc una vegada conclosa la prova. 

*Trofeus acumulables 

Art. 8 - AVITUALLAMENT 

L'organització posarà a la disposició dels atletes avituallament líquid durant el circuit i líquid i 

sòlid, en línia de Meta. 

Art. 9 - RECOLLIDA DE DORSALS 

Els dorsals s’entregaran el dissabte dia 21 al Centre Social 

(https://goo.gl/maps/DEBZAyzp8rLVca8t8) de Rafelcofer de 18:00h a 20:00h i en la zona 

d'eixida el dia de la prova de 8:00 hores a 9:15 hores , per a recollir-lo serà necessari presentar 

un document acreditatiu de la identitat del participant. 

Podran participar totes aquelles persones que no patisquen cap mena de malaltia que puga 

agreujar-se per la pràctica de la carrera i de les edats contemplades en aquest reglament. 

Art. 10 - SANCIONS 

Si s’observarà alguna irregularitat/infracció, els organitzadors advertiran de la mateixa a 

l'infractor/a quan siga possible i el transmetran a control de prova. Les sancions les aplicarà 

control de prova, qui comunicarà els motius i decisions als implicats/des. 

Art. 11- VEHICLES 

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l'organització. Queda 

prohibit seguir als participants amb cotxe, quad, moto o bicicleta pel perill que poden suposar. 

Art. 12 - SERVEIS MÈDICS 

Els serveis mèdics i l'ambulància estaran situats en línia de meta. Els/les participants 

degudament inscrits estaran coberts per la reglamentària assegurança. 

 

 

 

 



 

Art. 13 - ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT 

Els/les participants, pel fet d'inscriure's lliure i voluntàriament, declaren conèixer i acceptar 

plenament el Reglament. En cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en aquest, 

prevaldrà el que disposa a aquest efecte l'organització. 

Pel només fet d'inscriure's, el/la participant declara el següent: 

“Em trobe en estat de salut òptim per a participar en la VII Cursa Popular de Rafelcofer. A més, 

eximisc de tota responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres institucions participants 

davant qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, durant i/o després de 

l'esdeveniment esportiu esmentat”. 

 

Art. 14 - RECLAMACIONS 

L’Organització es reserva el dret d’efectuar qualsevol alteració del reglament o del 

programa fins al mateix dia de la prova. Les reclamacions o impugnacions son 

competència del jutge àrbitre al qual li s’han de presentar verbalment, fins 30 minuts 

després de donar-se els resultats oficial previ abonament de 60 €, la decisió del 

jutgeàrbitre serà inapel·lable. 

 

Art. 15 - SERVEIS ADDICIONALS 

Pàrquing: Recomanem utilitzar els recomanats per l'organització. 

Pàrquing 1: https://goo.gl/maps/kuaBkHW2szM7nL3H8 

Pàrquing 2 : https://goo.gl/maps/qPCWuyywbWkuoUyQ8 

Dutxes: Els participants disposen de dutxes en el Poliesportiu municipal fins a les 13:00 hores. 

https://goo.gl/maps/rPZ3fJjVKQ9MeJGA6 

 

Art. 16.- IMATGES 

Els/Les participants, autoritzen la captura en format videogràfic i fotogràfic de la seva 

imatge durant la prova i la posterior difusió i utilització promocional per qualsevol 

mitjà de reproducció. La cessió es realitza de forma gratuïta. Una vegada publicades les 

imatges, els participants podran demanar la retirada d'aquelles que consideren 

inoportunes. 

 


