
 

 AMB LA COL.· LABORACIÓ DEL AJUNTAMENT  DEL REAL DE GANDIA 

                  ASSOCIACIO CULTURAL PENYA REAL  
                               XVI 

          
CURSA  POPULAR 

                                Inscripcio:  www.crono4sports.es  CRONO4Esports 
                                                   

PENYA REAL - Real de Gandía - DISAPTE 11 DE JUNY DE 2016 

 
Art. 1 -  L’associació cultural Penya Real, 
organitza la XVI Cursa Popular “Penya Real”. 
 La prova se celebrarà el dia 11 de Juny de 2016 
a partir de les 18:30 hores. 
Art. 2 – El circuit té un traçat  semiurbà, i 
totalment Pla.amb un recorregut de 8000 m.. La 
línea d’eixida i arribada estarà a l’altura de la 
Plaça de la Llibertat. Hi hauran 2 punts 
d’entrega d’aigua. 
Art. 3 – Els atletes hauran de fer l’entrada en 
meta amb dorsal, el qual portaran ben visible, 
durant el transcurs de la prova, en el pit, el qual 
se’ls facilitarà en la línea d’eixida el dia de la 
prova. Serà desqualificat qui no portè el dorsal a 
l’arribada, el qui no finalitza la prova i qui no 
atenga les indicacions de l’organització. 
Art. 4 – Hi haurà trofeus per als 3 primers 
classificats de cada categoria. Trofeu per als 3 
primers classificats masculins i femenins de la 
població; aquests trofeus s’entregaran únicament 
en la prova Reina; sense distinció de categoria. 
Els premis no seran acumulables. Es repartiran 
camisetes als 600 participants que creuen la 
meta de totes les categories. 
Art. 5 – Inscripcions: Per a participar hi haurà 
que fer un ingrés en LA CAIXA de 5  Euros al   
c/c ES39 2100 - 2828 -16 – 0200137665 
Indicant concepte, nom. XVI  Cursa Popular 
data naixement, o mitjançant  el  pagament             
on-line www.crono4sportsr.es.(CRONO4 
SPORTS)   Si el ingrés es fa per  La Caixa  
s’haurà  d’enviar el rebut per fax (96 287 68 24) 
o per correu penyareal@gmail.com amb les 
dades del corredor (Nom, Data  naixement, DNI, 
Club, Tel, Mòbil ) 
HORA CATEGORIA DISTÀNCIA 

18:30 
Benjamins (nascuts 
en 2007/2008 

 
400 m. 

18:45 
Alevins (nascuts 
en 2005/2006 

 
800 m. 

19:00 
Infantils (nascuts 
en 2003/2004 

 
1.400 m. 

19:15 Cadets (nascuts en  
2001/2002 2.000 m 

I si el pagament s’ha fet vía on-line la inscripció 
serà en l’acte. Podrà participar qualsevol 
persona, sense distinció d’edat, de sexe o 
nacionalitat. Les inscripcions per a les 
categories, Benjamins, Alevins, Infantils, 
Cadets, seran GRATUITES y es podran 
realitzar on-line www.crono4sportsr.es 
L’inscripció finalitzarà el dia 10 de Junyl, a 
les 20,00 h. per tal de ser inclosos en el 
sistema informàtic  
 
Art. 6 -  Només podran seguir la prova aquells 
vehicles autoritzats per l’organització. Està 
prohibit seguir la prova amb bicicleta o amb 
qualsevol altre vehicle. 
Art. 7 – L’organització no es fa responsable dels 
danys que la participació en la prova comporte 
als atletes o els que aquests puguen causar. 
 
Art. 8 – El fet d’inscriure’s i de prendre l’eixida 
en la prova implica l’acceptació d’aquest 
reglament. En cas de dubtes es tindrà en compte 
el criteri de l’organització. 
 
Art. 9 – L’organització es reserva el dret 
d’efectuar qualsevol alteració del reglament o 
programa fins al mateix dia de la prova. 
 
Art. 10 – Les reclamacions es realitzaran per 
escrit , i no més tard de 30 minuts després 
d’haber-se finalitzat la probo., els quals 
resoldren, según dictamine la Associacio Penya 
Real. 
HORA CATEGORIA DISTÀNCIA 

20:00 

Júniors homes i dones  
1993/2000 

8.000 M. 

Sèniors homes i dones  
1981/1992 
Veterans “A” homes i 
dones   1971/1980 
Veterans B homes i 
“dones 1962/1970 
Veterans “C” homes i 
dones 1900/1961 

 


