
 

 

                     

VI CROSS CIUTAT D’ALZIRA  
CIRCUIT AUTONÒMIC DE CAMP A TRAVÉS 2020 
Campionat autonòmic JECV individual i federat sub18 

 
 

REGLAMENT  
 
1er. L’Excel·lentíssim Ajuntament d'Alzira i el C.A. La Rabosa organitzen, amb la col· laboració i 
supervisió de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana el “VI Cross Ciutat d'Alzira” , 
considerat campionat autonòmic escolar (JECV) i federat sub18,  que es celebrarà el pròxim diumenge dia 
02 de febrer de 2020, al circuit permanent de la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Salvadores 
“Aspar”, ubicat en l' Av. Adrián Campos Suñer d'Alzira. La prova serà puntuable per al Circuit Autonòmic 
de Camp a Través, tant Federat com Escolar, de la temporada 2020. 
 
2on.- En el VI Cross Ciutat d’Alzira  podran participar tots els atletes de la Comunitat Valenciana de les 
categories SUB12 (Alevins) fins a MASTER (Veterans) amb llicència en vigor federada i/o escolar per a 
la present temporada, els atletes amb llicència nacional RFEA d’altres comunitats, així com els atletes de 
categoria SUB8 (Pre-benjamins), SUB10 (Benjamins) i CROSS POPULAR (En aquesta prova podran 
participar aquelles atletes sense llicència amb els 16 anys complits el dia de la prova). 
 
3er. Les proves començaran a les 09:15 hores. Transcorreran segons l’horari, ordre i distàncies establides 
per l’organització. Els corredors hauran d'estar en la “càmera de cridades” amb una antelació de 10 
minuts per a totes les proves, d'acord amb els  horaris que s’adjunten.  
 
4t. Les inscripcions de les categories SUB12 (Alevins) fins MASTER (veterans) han de realitzar-se a 
través de la plataforma d’inscripcions de la RFEA. Els atletes amb llicència independent nacional o 
autonòmica per la FACV realitzaran la inscripció a través del formulari corresponent d’inscripcions de la 
FACV. Finalitzarà el termini d'inscripció a les 14:00 h. del dimecres 29/01/2020. No s'admetran 
inscripcions una vegada finalitzat el termini, ni el mateix dia de la prova. 
 
Les inscripcions del CROSS POPULAR, de les categories SUB 8 (Pre-benjamins) i SUB 10 
(Benjamins), es realitzaran a través de RUNATICA.com. Finalitzarà el termini a les 24:00 h. del 
dimecres 29/01/2020. La inscripció al CROSS POPULAR tindrà un preu de 3€, la dels sub8 i sub10 serà 
gratuïta. No s’admetran inscripcions una vegada finalitzat el termini establit ni el mateix dia de la 
prova. Tant als atletes SUB 8, SUB 10 com als participants en el CROSS POPULAR se’ls tramitarà una 
llicència de dia amb la FACV. 
 
L'entrega dels dorsals i xips es realitzarà en la secretaria de la competició 45 minuts abans de l'inici de les 
proves als delegats de cada equip, que caldrà que estiguen degudament acreditats. En la càmera de 
cridades s’efectuarà control dels xips i dorsals a cada atleta i prova, s’haurà de tornar el chip al finalitzar la 
competició en els llocs facilitats per l'organització. La no devolució o pèrdua del xip suposarà el pagament 
de 10€ en la secretaria de competició, en cas de no fer-ho, la FACV es reserva la possibilitat de no admetre 
la inscripció de l’atleta per a la propera prova del circuit. 
     
5é. L’organització podrà demanar als atletes la llicència federativa o escolar per comprovar la 
identitat . La manipulació del dorsal,  així   com   qualsevol  dada de la  inscripció  que  fóra  falsificada i la 
manipulació del dorsal,  significarà la desqualificació de l’atleta.  
 
 



 

             
 
6é. L’organització està en disposició de les assegurances necessàries segons la normativa vigent. 
 
7é. Les proves seran controlades per jutges de la Federació Autonòmica d’Atletisme i el cronometratge i 
classificacions de totes les proves correspondrà a RUNATICA.com . 
   
8é.TROFEUS. S’entregaran trofeus commemoratius als 3 primers/es classificats/des individuals per a totes 
les categories, des de SUB 8 (Pre-benjamins) fins MASTER (Veterans) i CROSS POPULAR. També 
s’entregaran medalles als 3 primers clasificats/des autonómics/ques en les categories sub14, sub16 i sub18. 
Els trofeus s’entregaran en finalitzar cada prova, en el moment de tindre el resultat de cada carrera. En 
el CROSS POPULAR no hi haurà classificacions per grup d’edat. 
 
9é. No està permés (en aplicació de l’art. 144 del RIA) córrer acompanyat de persones que no participen en 
aquesta carrera, vagen a peu o en qualsevol tipus de vehicle, ni portar xiquets al braç o en cotxets, així com 
tampoc està permés córrer amb animals, carrets, etc. Aquesta prohibició s’estén a tota la carrera i molt 
especialment a l’arribada a meta, la seua  vulneració serà motiu de possible desqualificació per part del 
jutge àrbitre. 
 
10é. Totes les reclamacions s’hauran de fer al  jutge àrbitre,  no més  tard de 30 minuts després de 
comunicar-se oficialment els resultats. Si la reclamació és desestimada, es podrà recórrer per escrit, 
acompanyat d´un dipòsit de 100€ al Jurat d'apel· lació. Si no hi ha Jurat d’apel·lació, la decisió del jutge 
àrbitre serà inapel· lable. 
 
11é. Quedarà habilitada una zona amb servei d’ambulància medicalitzada; servei amb refrescos, cafés, 
entrepans, així com una zona d'acampada per als clubs participants. 
 
12é. L´Organització no es farà responsable de cap dany moral o material que puguen sofrir participants o 
espectadors en el transcurs de la prova. 
 
13é. D'acord amb el que s'estableix  en el Reglament General de Protecció de dades (UE) 2016/679 de  
Protecció de dades de caràcter personal, totes les dades dels participants recollits en el formulari 
d'inscripció  seran inclosos en un fitxer privat propietat dels organitzadors del Cross, amb finalitats  
exclusius de gestió de la prova. Tots els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició de les seues dades personals mitjançant correu electrònic a 
larabosa.atletisme@gmail.es. 
 
14é. Tots els corredors renuncien expressament al seu dret d'imatge durant la prova i a tot recurs contra 
l'organització per la utilització d'aquesta imatge. 
 
15é. Tots els participants, pel fet d'inscriure's, declaren conéixer i acceptar el present Reglament i el Plec de 
descàrrec de Responsabilitats i Protecció de Dades. En cas de dubte prevaldrà el criteri de l'Organització. 
L'organització recomana als corredors sotmetre's a un reconeixement mèdic previ a la prova, acceptant tot 
participant el risc derivat de l'activitat esportiva. 
 
16é. Les diverses proves sols es podran suspendre o modificar en cas que per inclemència del temps així ho 
determine el Jutge-Àrbitre; sent el seu veredicte inapel·lable 
 
17é. Tot allò que no estiga previs a la present normativa es regirà per les Normes de Competició de la 
FACV, RFEA  per a la present temporada, així com tot allò que s'ha reglamentat per instàncies superiors. 
 
 
         L’ORGANITZACIÓ  
 
 



 

 

 

                     
 

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA DE SERVEIS I HOTELS  
 

 

*Urinaris, vestuaris i dutxes en l'interior del poliesportiu. 

*Estacionament reservat i senyalitzat per a autobusos en esplanada habilitada enfront de la porta principal 
d'entrada al poliesportiu.  Només  es permetrà parar als autobusos en la porta d'entrada per a la descàrrega 
dels atletes. 

*Àmplia zona d'estacionament per a turismes en el poliesportiu (200 places) i en avingudes confrontants. 

*Servei  amb entrepans calents, begudes i café, en l'interior del recinte. 

*Allotjaments , hotels i restaurants  propers al poliesportiu: 

 

• HOTEL-RESTAURANT LA MASIA:   Av.   dels   Esports   2,   TEL:   96   240   45   09 
info@grupolamasia.com.  Servicis de menjar amb menú. 

• HOTEL ALZIRA PLAZA:  Av. Sants Patrons 36, TEL: 96 241 11 08, info@avenida-plaza.com 

• HOTEL-RESTAURANT LLUNA:  Av. Del Dret d'Associació, TEL: 667 43 98 88. Servei de 
menjars amb menú. 

• HOTEL-RESTAURANT CASA BLAVA:  Av. Adrian Campos Suñer s/n. Servei de menjars amb 
menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     

  

VI  CROSS CIUTAT D’ALZIRA  
 

CIRCUIT AUTONÒMIC DE CAMP A TRAVÉS 2020  
 

HORARIS I DISTÀNCIES  

 

 

CIRCUIT A:  740 m.    CIRCUIT  B:  1.630 m.     CIRCUIT C:  2.000 m.   EIXIDA+META:   320 m. 
 
 

 
Hora        Categoria                             Edat/any de naixement            distàncies                voltes/circuit 
 

09:15 POPULAR Femení i Masculí        A partir de 16 anys               5.580 mts.         1 C+2 B   
09:50 SUB12 Femení (Aleví F)       09-10   1.060 mts.       1 A 
10:00 SUB12 Masculí (Aleví M)   09-10   1.950 mts.    1 B    
10:15 SUB10 Femení (Benjamí F)   11-12   1.060 mts.     1 A 
10:25 SUB10 Masculí (Benjamí M)      11-12   1.060 mts.      1 A 
10:35 SUB8 Fem (Prebenjamí F)                         13-14-15                       300 mts.                         PISTA    
10:40 SUB8 Mas (Prebenjamí M)                             13-14-15                        300 mts.              PISTA        
10:45 SUB14 Femení (Infantil F)        07-08   1.950 mts.                 1 B 
11:00 SUB14 Masculí (Infantil M)       07-08   3.060 mts.           1A+1 C 
11:20 SUB16 Femení (Cadet F)        05-06   3.060 mts.                1A+1 C 
11:40 SUB16 Masculí (Cadet M)       05-06   3.950 mts.                 1B+1 C                    
12:00 SUB18(Juvenil M)       03-04    5.310 mts.             1B+2 C        
12:25 SUB18-SUB20-MASTER Fem                   03-04/01-02/+35 anys 4.320 mts.         2 C 
12:45 SUB20- MASTER Masculí                          01-02/+35 anys           6.320  mts.         3 C 
13:15 SUB23-SENIOR Fem.                             98-99-00/97 fins 35 anys 6.320 mts.         3 C 
13:45 SUB23-SENIOR Mas.                         98-99-00/97 fins 35 anys  9.950 mts.                1B+4 C 

 
 

NOTA .- Es consideren atletes MASTER, aquells que tenen complits els 35 anys el dia de la prova. 

 

 

 

 



 

 

PLANOL CIRCUITS 

 

 

 


