
CATEGORIA EDAT DISTANCIA HORA DE LA PROVA 

Sènior         Masculí/Femení 15 fins als 34 anys 7200 metres 10:00 h 
   Veterans A  Masculí/Femení 35 -44 anys 7200 metres 10:00 h 

   Veterans B  Masculí/Femení  45 i posterior 7200 metres 10:00 h 

   Infantil Masculí/Femení 13 i 14 anys 1500 metres En acabar la Carrera d’adults 
   Aleví Masculí/Femení 10 a 12 anys 1000 metres  

Benjamí Masculí/Femení 8 i 9 anys 500 metres  

   Prebenjamí Masculí/Femení 0 i 7 anys 100 metres  

    

XVI VOLTA A PEU A CERDÁ 
 

Diumenge 22 de març a les 10:00 h 
 

R E G L A M E N T 
 
 

1.- L’Ajuntament de Cerdá organitza XVI Volta Popular a Cerdá amb un recorregut de 7.200m 
 
2.- La eixida i meta estará situada en la Avinguda Carmen Moya, al costat del parque 

 
3.- La carrera tindrà lloc el diumenge 22 de març a les 10:00 h. 

 
4 INSCRIPCIONS : es farán a la pagina Web del Circuit de Carreres la Costera i la Canal, per als no inscrits al Circuit 
de Carreres la Costera i la Canal i per poder participar en la carrera caldrà abonar 4 €. al fer la inscripcio, Les 
inscripcions de Prebenjamí, Aleví e Infantil, son gratuites i esfaran el mateix dia de la carrera en linea de Meta. 

 
5.- Per el que vuiga fer el pagament en llinea de meta, així com els que vuiguen inscriures el dia de la carrera, la quota  
de participació será de 5€, estes inscripcions també entrarán en classificació. 
 
6.- Els corredors degudament inscrits estarán cuberts per una asseguraná d'accident individual suscrit pels 
organitzadors.  L'assegurança cobrix l'itinerari de la prova durant el desenrotllament de la mateixa, en cap cas les 
desplaçaments per a participar-hi. 

 
7.- L'organització no permetrà participar a cap atleta que no estiga cobert per un assegurança d'accident. En el cas 
que algun atleta no complisca esta norma, L’organització no es responsabilitzarà de qualsevol tipus d'accident que 
poguera ocórrer-li. 

 
8.- Es podran arreplegar els dorsals fins mitja hora abans del començament de la prova. 

 
9.- L’organització no es responsabilitza dels danys que es pugen ocasionar durant la prova. 

 
10.- Serà obligatori presentar la documentació en el cas de que la organització ho 
demanarà. 

 
11.- CATEGORIES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12.- Trofeus als tres primers de cada categoria i al primer local. 

 
13.- Fruits y refrescs per a tots els participants. 

 
14- Les dutxes per als participants en la prova estaran ubicades en el Poliesportiu Municipal. 

 
15.- Avituallament a la mitat i al acabar prova. 

 
16.- 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. 

 
17.- Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment a la organitzacio, no més tard de 10 minuts després de 
comunicar-se oficialment els resultats.  


