
 

 

“7º Circuit Running L´Horta Sud-Caixa Popular 2020"  
El “7º Circuit Running L´Horta Sud-Caixa Popular 2020”, patrocinat per l’entitat Caixa 

Popular, començarà el 05 d’abril i es desenvoluparà fins el 29 de novembre 2020. Organitzen i 
col·laboren en el circuit els clubs d’atletisme i els Ajuntaments de les següents localitats (ver calendari 
per ordre curses): Xirivella, Alaquàs, Benetússer, Manises, Albal, Aldaia, Alfafar, Moncada i Mislata.  
1.- PARTICIPANTS  
C.A. Vila d’Alaquàs coordina el circuit al qual tindran accés totes les persones sense distinció de 

sexe o nacionalitat, sent majors de 18 anys.  
El circuit es durà a terme amb un total de 9 curses, de les quals s’hauran de fer un mínim de 6 

per a poder optar al material esportiu que ofereix l’organització del circuit (normativa premis). 
2.- CATEGORIES 
Les categories queden establertes de la següent manera, tant per a homes com per a dones:  

 
Categoria  Anys de Naixement 
   

Júnior-Promesa  De 1998 a 2002 
   

   

Senior  De 1986 a 1997 
   

   

Veterans/es A  De 1976 a 1985 
   

Veterans/es B  De 1966 a 1975 
   

Veterans/es C  De 1965 i  anteriors  
 
3.- INSCRIPCIONS, COST DE CADA PROVA I ORGANIZACIÓ DE CADA PROVA:  
Els corredors que vulguen participar en el circuit hauran d’efectuar la seua inscripció de 2€ al Circuit en 
la web www.cronorunner.com . El termini d’inscripció començarà el 21 de febrer i finalitzarà el 19 d’abril..  
La inscripció serà obligatòria si es vol optar a als premis i es farà constar les següents dades: DNI, 
nom i cognoms, data de naixement, direcció, localitat, e-mail i telefono, així com el nom del club 
a què pertany (o si és independent), la talla de la jaqueta chandall i polo tècnic) per a la categoria 
masculina y/o femenina per a ser entregades en la Gala Final.  
El participant haurà d’inscriure´s en cada prova del Circuit, adaptant-se a la normativa de cadascuna 
d’elles.  
Els dorsals i xips que cada corredor obté al fer la inscripció al circuit, serà entregat a cadascú en la 
cursa. A l’acabar la prova serà obligatori entregar el xip.  
4. DESQUALIFICACIONS Motius de desqualificació: 

• Per no portar el pitral perfectament col·locat al pit durant tot el recorregut.  
• Per participar amb un pitral assignat a altre corredor o no autoritzat per l'organització..  
• Per no portar el xip en el lloc degudament indicat, un ús malintencionat o portar més d´un.  
• Per realitzar la inscripció amb les dades alterades intencionadament.  
• Per abandonar el recorregut delimitat per la prova.  
• Per donar mostres d'un comportament antiesportiu.  

Aquells atletes que siguen desqualificats perden el dret a puntuar i participar en la resta de curses. La 
decisió sobre la possible desqualificació serà adoptada per l’organització del Circuit.  

5. CLASSIFICACIÓ  
Es realitzarà la següent classificació: 

1) General Absoluta, masculina i femenina. 
2) Per Categories, masculina i femenina. 

 
La puntuació s'obtindrà donant un nombre de punts equivalents a la posició obtinguda en la classificació 
general de cada prova i en la de la seua categoria corresponent. A millor posició, menys punts, que 
s’aniran sumant cursa a cursa. Per a la classificació final es consideraran guanyadors els atletes amb 
menor nombre total de punts. 

 
Per a la classificació general i per categories puntuaran les millors carreres de cada atleta (tenint en 
compte que es poden deixar 3 curses). En cas d’empat serà guanyador qui més curses haja realitzat i si 
persisteix l’empat, es valorarà el major número de primeres posicions, segons, etc. 

 
El control i seguiment dels corredors inscrits en el “7º Circuit Running Horta Sud-Caixa Popular 
2020”, es realitzarà mitjançant sistema informàtic i es gravaran les curses per assegurar-se que no hi haja cap 
inconvenient al finalitzar cada prova. 



 

 

6. PREMIS  
A la Gala Final, previsiblement 20 DE GENER EN ALBAL (subjeta a canvis anunciats prèviament) 
s’oferiran els següents premis:  
a) Trofeus corresponents a la seua categoria i l’absolut si fora el cas. 
b) Hi haurà una classificació per equips: trofeu per als 3 primers. Puntuarà els quatre primers de 

cada equip. Un d’ells haurà de ser una dona. 
c) El club que aporte més participants en la suma global del Circuit rebrà un pernil el dia de la Gala. 
d) S’entregarà el material tècnic aconseguit segons el nombre de proves finalitzades el dia 

assenyalat.  
§ Als que finalitzen 6 proves manguets serigrafiats.  
§ Als que finalitzen 7 proves manguets serigrafiats + polo tècnic.  
§ Als que finalitzen 8 proves manguets serigrafiats + polo tècnic + motxilla.  
§ Als que finalitzen 9 manguets serigrafiats + polo tècnic + motxilla +  

jaqueta chandall 
* Els premis de finishers es guardaran fins la primera prova del circuit 2021, despres 
l’organització podrá fer us d’elles.   

e) 42K Running obsequiarà als 3 primers de les 5 categories (homes i dones) el següent pack:  
a. 1r. classificat: “cortaviento”. 
b. 2º classificat: samarreta mànega llarga i buff personalizable. 
c. 3r. classificat: maneguins, barret tècnic i buff personalizable .  

Caixa Popular oferirà 1 kg d’aliment a una entitat benèfica per cada corredor que haja finalitzat 
almenys 3 proves.  
7. INFORMACIÓ 
Després de la celebració de cada prova, es faran públics els resultats provisionals del circuit en 
www.circuithortasud.com i www.cronorunner.com on també es podrà trobar tota la informació. 

 
8. DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
De conformitat amb el que s'ha establert a l'article 5 de la llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades 
de caràcter personal, l'informem que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer. La finalitat del 
tractament de les dades és l'organització i gestió de l'esmenta’t circuit, sent necessari aportar aquestes 
dades per a poder participar en les diferents proves. Aquestes dades personals les utilitzarà Cronorunner 
i C.A. Peus Lleugers Xirivella y C.A. Vila d’Alaquàs única i exclusivament per a gestionar les inscripcions 
al circuit també per les entitats i organismes organitzadors de cada una de les proves que componguen 
el circuit. 

 
La inscripció en el present 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 “7º Circuit Running L´Horta Sud-Caixa Popular 2020”. 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, ràdio o televisió). 

 
Els titulars podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit 
a l'entitat organitzadora de cada prova. 

 
9. RECLAMACIONS  
Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment a l'organitzador de la prova, no més tard de 30 
minuts després de comunicar- se oficialment els resultats. Si són desestimades per l'organitzador, es 
podrà presentar reclamació per escrit.  
S'estableix un termini de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions escrites que s'estimen oportunes,  
NO ACCEPTANT CAP RECLAMACIÓ FORA DEL TERMINI. UNA VEGADA TRANSCORREGUT LES 
CLASSIFICACIONS SERAN DEFINITIVES.  
C.A. Peus Lleugers Xirivella y C.A. Vila d’Alaquàs vetlaran pel compliment d'aquest Reglament, sent 
responsabilitat de cada Entitat Organitzadora el correcte funcionament de la seua prova. 

 
10. SEGURETAT DE LES PROVES  
És obligació de l'organitzador de cada carrera previndré un servei d’ambulància durant la competició, així 
com l'organització de cada carrera està coberta per la seua pròpia assegurança de Responsabilitat Civil. 

 
*L’organització del Circuit es reserva el dret de canviar el reglament, les dates i els recorreguts de 
les carreres si ho considera oportú donant difusió als canvis i fent-ho públic mitjançant la pàgina 
web.  
**Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes i el present reglament, 
declarant trobar-se en bones condicionen físiques i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva. 


