
XXIII Volta a peu Albal 13 de juliol de 2013 

REGLAMENT 
 
Article 1r. L’Ajuntament i el Cub Atletisme Albal organitzen la XXIII VOLTA A PEU ALBAL, cursa a la 
qual tindrà accés qualsevol persona sense distinció d’edat, sexe o nacionalitat. 
 
Article 2n. Les inscripcions de les categories majors es poden fer en wwwinscripciononline.com, 
des del  dilluns 10 de juny fins al dijous 11 de juliol a les 16:00 hores o quan s’arribe a 800 
persones inscrites. 
La quota d’inscripció serà de 5 euros, si es realitza durant el termini d’inscripció, i de 7 euros el 
dia de la prova sense dret a classificació. La forma de pagament serà per TPV. (Targeta 
bancària) o per ingrés de 5 €. en el Compte de la Caixa Rural d’Albal núm. 
3150/0002/98/1144929922. Cal enviar el justificant al FAX 96 127 08 61 o per correu electrònic a 
deportes@albal.es(comproveu passats uns dies, que la vostra preinscripció ha sigut activada i 
el vostre nom apareix en el llistat de les persones inscrites). 
 
L’entrega de dorsals es realitzarà el mateix dia en la fira del corredor,  ( imprescindible la 
presentació del DNI), la inscripció i l’entrega de dorsals dels menors es realitzarà, fins a 
quinze minuts abans de l’horari d’eixida de cada prova, al  poliesportiu La Balaguera.  
 
Article 3r. Els trofeus es repartiran de la manera següent: 
 
– Trofeu al primer home i dona de la general. 
– Medalla als tres primers prebenjamins. 
– Trofeu als tres primers hòmens i dones de la resta de categories. 
– Trofeu  als tres primers hòmens i les tres primeres dones, veïns/es d’Albal, en la prova de 

10.000m. 
– Persones amb minusvalidesa: Trofeu a les tres primeres. 
– Cap atleta podrà repetir trofeu. 
 

CATEGORIES NASCUTS L’ANY DISTÀNCIES HORARIS 

PREBENJAMINS 2006 i posteriors 300 m 17.35 h 

BENJAMINS 2004 i 2005 500 m 17.45 h  
 

ALEVINS  
 

2002 i 2003 1.000 m 18.00 h 

INFANTILS 2000 i 2001 1.100 m 18.20 h  
 

CADETS 1998 i 1999 2.100 m 18.45 h 

RESTA DE CATEGORIES  10.000 m  
 

19.30 h 

 

HÒMENS NASCUTS L’ANY DONES NASCUDES L’ANY 

SENIORS M 1995 /1979 SENIOR F 1995 /1979 



VETERANS A 1967/1978 VETERANES A 1967/1978 

VETERANS B 1955/1966 VETERANES B 1959/1966 

VETERANS C 1954 i anteriors VETERANES C 1958 i anteriors 

 
 
Article 4é. Borsa del corredor per a tots els incrits en la proba de 10.000 m dins del termini. 
                   L’organització intentarà aconseguir un record de la prova per a tots els    
participants  
 
Article 5é. Els servicis mèdics de la carrera i l’ambulància  estaran situats al poliesportiu 
 
Article 6é. Hi haurà un lloc d’avituallament a meitat i final de la cursa. 
 
Article 7é. Qualsevol reclamació haurà de fer-se per escrit, fins a 30 minuts després d’haver-se 
 comunicat oficialment els resultats, i amb un dipòsit de 60 euros. 
 
Article 8é. Totes les persones participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten el present 
reglament. En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització. 
 
Article 9é. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que les persones participants 
en la prova puguen causar-se a sí mateix o a tercers. 
 
Article10é. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per a la XXIII Volta 
a Peu Albal 
 
EIXIDA I META: Pista d'atletisme del poliesportiu La Balaguera. 
 
DUTXES: A la piscina coberta d’Albal i al poliesportiu La Balaguera. 

 
 


