
REGLAMENT I CIRCUIT CURSES POPULARS
CIUTAT DE LA VALL D'UIXÓ 2020
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1. INTRODUCCIÓ

El  servei  d'esports  de  l'Ajuntament  de  La  Vall  d'Uixó  organitza  amb  la  col·laboració
d'associacions o clubs organitzadors com: Falla Ja Estem Tots, club d'atletisme La Vall
d'Uixó,  associació  de  Les  Penyes  en  Festes,  associació  de  Festes  de  la  Pilarica  i
associació de Festes Mare de Déu del Roser, el I Circuit de Curses Populars Ciutat de La
Vall d'Uixó. 

El circuit constarà de sis proves, en distancies entre els 5 i els 6 kilòmetres, excepte per a
la carrera popular Sant Silvestre, que tindrà una distància d'una milla. Les proves estaran
obertes a homes i dones des dels 14 anys en avant. 

2. CALENDARI DE CURSES DEL CIRCUIT

El  I  Circuit  de  Curses  Populars  Ciutat  de  La  Vall  d'Uixó  busca  incentivar  la  pràctica
esportiva i les relacions socials, i proposa el següent calendari de proves: 

N DATA ORGANITZADOR DE LA CURSA

1 14/03/20 Falla Ja Estem Tots

2 20/06/20 Club d'Atletisme La Vall d'Uixó

3 24/07/20 Associació de Les Penyes en Festes

4 03/10/20 Associació de Festes de la Pilarica

5 09/10/20 Associació de Festes de la Mare de Déu del Roser 

6 31/12/20 Club d'Atletisme La Vall d'Uixó

3. CATEGORIES

Els participants del circuit seran agrupats en les següents categories, donant premi (no
acumulable) als tres primers/es de cadascuna d'elles:

CATEGORIA EDAT

Junior-Promesa Nascuts  i  nascudes  entre  1998-2006  (amb  autorització
paterna als menors de 18 anys). 

Sènior Nascuts i nascudes entre 1981-1997

Veterà A Nascuts i nascudes entre 1971-1980

Veterà B Nascuts i nascudes entre 1961-1970

Màster Nascuts i nascudes de 1960

Absoluta La totalitat dels participants de les categories anteriors. 
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Parella Mixta Dos corredors, u masculí i l'altre femení. (30 segons màxim en
meta entre els dos, i deuran inscriu-se amb el mateix club). 

Club Suma dels quatre millors temps de la  classificació  final  del
club. Es pendrà el temps de al menys un participant de cada
sexe. 

Nota: Les categories de Parella Mixta i Club sols seran premiades al finalitzar el Circuit de
Curses Populars, a la Gala de l'Esport.  

4. INSCRIPCIONS

El preu per a cada prova serà de 5€ (en cas que es realitze la inscripció durant la setmana
prèvia, el preu serà de 7€), i es disposarà de: borsa del corredor, segur del participant,
cronometratge,  trofeu,  avituallament  post  meta  i  medalla  “finisher”,  en  cas  d'haver
completat tot el circuit. 

Les inscripcions de les proves del  circuit  es podran realitzar des de la plataforma de
www.evasionrunningcastellon.com, o als comerços de Esport Natura i Sports Sorribes. 

El  preu  de  la  Sant  Silvestre  Vallera  serà  el  mateix  que  en  anteriors  edicions  amb
inscripcions obertes fins al dia de la prova. La carrera no puntuarà per a la classificació
final del Circuit, però serà requisit per a rebre el obsequi corresponent haver participat  en
aquesta. 

5. DESQUALIFICACIONS

Seran desqualificats aquells i aquelles participants que no atenguen les indicacions de
l'organització, els que no porten el dorsal visible a la seua arribada i els que no completen
el recorregut de la prova en la seua totalitat. 

6. RESPONSABILITAT

L'organització declina tota responsabilitat sobre els danys que la participació en aquesta
prova  puga  causar,  a  si  mateix  o  derivar  d'ella.  No  obstant,  tots  i  totes  les  atletes
participants quedaran baix la cobertura d'un segur de responsabilitat civil  i  d'accidents
subscrits a l'efecte per cada organitzador de cada prova. 

Tots  i  totes  les  participants,  pel  fet  de  prendre  l'eixida,  assumeixen  l'acceptació  del
contingut d'aquest reglament. L'organització declina qualsevol responsabilitat relativa als
corredors i corredores que participen en la prova sense dorsal o sense haver formalitzat la
inscripció correctament. 
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7. CLASSIFICACIÓ

El sistema de puntuació serà a la inversa. És a dir, el primer tindrà solament 1 punt, el
segon 2 punts, i així fins a l'últim. 

En  cada  prova  se  sumaran  els  punts  obtinguts  als  ja  adquirits,  sent  el  guanyador/a
general i per categories, aquell que tinga menys punts en 6 proves. 

Per a poder accedir a la classificació final i, per tant, al regal del corredor, caldrà finalitzar
almenys 4 de les 5 proves proposades, amb la exclusió de la Sant Silvestre. La puntuació
i la classificació final serà la suma dels 4 millors resultats. En cas d'empat en la puntuació
final entre dos participants,  el  guanyador i  la guanyadora seran els que tinguen millor
temps en la suma dels 4 millors resultats. 

En cas d'empat en les puntuacions de qualsevol categoria del circuit, es tindrà en compte
el major nombre de proves en les quals s'haja participat. En cas de continuar l'empat, es
mirarà la suma de puntuacions de tots els esdeveniments. Si continua l'empat, es mirarà
la suma dels temps de cada prova del circuit. 

8. PREMIS

La gala d'entrega de premis de les diferents categories se celebrarà en la Gala de l'Esport
2020, organitzada per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de La Vall d'Uixó. 

9. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La inscripció en qualsevol prova d'aquest circuit suposa el consentiment del titular per al
tractament  de  les  seues  dades  personals,  així  com  la  comunicació  i  la  publicació
d'aquestes en els mitjans de comunicació. D'acord amb els interessos promocionals del I
Circuit de Curses Ciutat de La Vall d'Uixó, els inscrits cedeixen de manera indefinida a
l'organització el dret de reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i les classificacions
obtingudes, en qualsevol mitjà de comunicació (premsa escrita, internet, radio o televisió). 

10. RECLAMACIONS

Les  reclamacions  que  ocorreguen  durant  la  prova  deuran  ser  formulades  de  manera
escrita  a  l'organització  de  la  mateixa  no més tard  de 30 minuts  després de finalitzar
l'esdeveniment. Si són desestimades per l'organitzador, es podrà presentar reclamació per
escrit. 

Una  vegada  finalitzada  la  cursa,  s'estableix  un  termini  de  tres  dies  hàbils  des  de  la
publicació  de  les  classificacions  per  efectuar  les  reclamacions  escrites  que  s'estimen
oportunes a  esports@lavallduixo.es , no acceptant cap reclamació fora del termini. Una
vegada transcorregut, les classificacions seran definitives.
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