
 
XXXIX VOLTA A PEU A CANALS 

Dissabte,  14 D´Octubre de 2017 a partir de les 17:00 h 

 
                       REGLAMENT 

 
 
1.- L’Ajuntament de Canals, organitza i patrocina amb la col-laboraciò del Club Atletisme Canals la XXXIX Volta Popular a Canals, amb un 
recorregut totalment urbà de 7.700 m. 
 
2.- La carrera tindrà lloc el dissabte 14 d`Octubre de 2017, a partir de les 17:00h. amb eixida i meta a l´Avinguda Vicente Ferri. 
 
3.- INSCRIPCIONS :  L´Inscripció per a la prova absoluta será de 5 € y es fará mitjançant la página Web www.circuitlacostera.org, 
 
El termini de les inscripcions será el dia 11 d`Octubre a les 23.00H, i es garantitza l´obsequi, si l´inscripció es fa el dia de la proba també es 
podrá optar a premis i figurar en la clasificació, la quota de participació será de 6€, per a les altres categoríes será gratuita i es fará en llinea de 
meta fins mitja hora abans de la prova. 
 
4.- Els que s'inscriguen el mateix dia de la prova tindran dret a entrar en classificació i als premits concedits per l'organització local, segons el 
límit establit, l´obsequi es donará segons existencies. 
 
5.- Els corredors degudament inscrits estarán cuberts per una polissa d'assegurança d´accident suscrita per el Circuit. 
 L'assegurança només cobrix l'itinerari de la prova durant el desenrotllament de la mateixa, en cap cas els desplaçaments per a participar-hi. 
 
6.- L'organització no permetrà participar a cap atleta sense dorsal. En el cas que algún atleta no cumplisca aquesta norma, L’organització no es 
responsabilitzarà de qualsevol tipus d'accident que poguera ocórrer -li. 
 
7.- Es podran arreplegar els dorsals fins mitja hora abans del començament de la prova y desde les 16:00h 
 
8.- L’organització no es responsabilitza dels danys personals o material que es pugen ocasionar durant la prova  
 
9.- Serà obligatori presentar la documentació en el cas de que la organització ho demanarà. 
 
10.- Les dutxes per als participants en la prova estarán ubicades en el Poliesportiu Municipal. 
 
11.- Avituallament a la mitat del recorregut i al acabar la prova. 
 
12.- CATEGORIES: 
 
A partir de les 17:00 
 

 XUPETÍ                               (naixcuts 2012 - 2016) Masculi i Femeni. 100 m. 

 PREBENJAMÍ  (naixcuts 2010 - 2011) Masculi i Femeni. 250 m. 

 BENJAMÍ  (naixcuts 2008 - 2009)  Masculi i Femeni. 500 m. 

 ALEVÍ  (naixcuts 2006 - 2007)  Masculi i Femeni. 1 Km. 

 INFANTIL   (naixcuts 2004 - 2005)  Masculi i Femeni. 1.5 Km. 

 CADET (naixcuts 2002 - 2003)  Masculi i Femeni. 2 Km. 
 
A partir de las 18:30 
 

 SENIOR MASCULÍ (de 16 a 34 anys) 7.7 km 

 SENIOR FEMENÍ (de 16 a 34 anys) 7.7 km 

 VETERANS A MASCULÍ  (de 35 a 44 anys) 7.7 km 

 VETERANES A FEMENÍ    (de 35 a 44 anys) 7.7 km 

 VETERANS B MASCULÍ  (de 45 anys en avant) 7.7 km 

 VETERANES B FEMENÍ    (de 45 anys en avant) 7.7 km 

 

 
 

http://www.circuitlacostera.org/


 
 
 
 
 
13.- TROFEUS als tres primers clasificats de cada categoría PREBENJAMI, BENJAMI, ALEVI, INFANTIL, CADET, SENIOR, VETERA A i VETERA B, tant 
en masculí com en femení  i també als tres primers homens i dones LOCALS resultans de les categories absoluta i veterans que no tingen premi 
en la seua categoría. Per tan el premi LOCAL no pot ser acumulatiu. 
 
14.- Obsequi per als 300 primers inscrits a través de la plataforma web, després segons disponibilitat, fruita, aigua y refrescs per a tots. 
 
15.-Cada participant en el moment de la seua inscripció manifiesta trovar-se en una forma física i psíquica adequada per a afrontar el repte 
d´esta prova i assumix el risc derivat d´esta prâctica esportiva. 
 
L´Organizació no es fa responsable dels danys, perjuis o lesión que el participants en esta prova puquen patir o causar a tercers. 
 
16.- Els participants, pel fet d´inscriurés lliure i voluntàriament, declaren conéixer i aceptar plenamente el preset Reglament en cas de dubte o de 
sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, prevaldrà el que dispose a aquest efecte l´Organització. 
Per només el fet d´inscriures, el participant declara el següent. “ Em trobe en estat de salut òptim per a participar en la Carrera. A més eximisc de 
tota responsabilitat a l´Organització, patrocinadors o altres institucións participants davant de qualsevol accident o lesió que poguera patir 
abans, durant i/o després de l´esdeveniment esportiu, renunciant des de ja a qualsevol acció legal en contra de qualsevol de les mencionades 
entitats. Durant el desenrotllament de la prova contribuiré en la mesura que es puga amb l´Organització, per a evitar accidents personals. 
Autoritze a més que l´Organització faça ús publicitari de fotos, vídeos i nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/ o 
internet sense esperar pagament, compensació o cap retribució per aquest concepte.” 
 
17.- Tot el no previst en el present Reglament es regirà per les Normes Generals de la F.A.C.V., R.F.E.A. i I.A.A.F. per a la present temporada. 
 
18.- Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment a l´organització no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els 
resultats,  la decisió de la organització és inapel·lable. 


