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Introducció: 
El	 Circuit	 Caixa	 Popular	 de	 l’Horta	 Nord	 és	 el	 resultat	 de	 la	 unió	 dels	 	 organitzadors	
d'algunes	 de	 les	 proves	 d'atletisme	 popular	 que	 estaven	 celebrant-se	 durant	 molts	
anys	 en	 la	 comarca,	 i	 també	 altres	 proves	 que	 van	 a	 començar	 a	 realizarse	 a	 arrel	
d’aquest	circuit.	

El	circuit	tindrà	com	a	base	 les	carreres	que	el	composen,	realitzant-se	en	cadascuna	
d’elles	 una	 classificació	paralel·la,	 que	 serà	 la	 classificació	 general	 del	 circuit,	 amb	 la	
gent	inscrita	en	el	mateix.	

El	Circuit	començarà	al	mes	d’abril	i	finalitzarà	al	mes	de	novembre.	

Al	 finalitzar	 el	 Circuit,	 es	 farà	 una	 gala	 de	 clausura	 on	 es	 farà	 l’entrega	 de	 premis	 i	
s’obsequiarà	a	tots	els	finishers	amb	un	obsequi.	

	El	Circuit	l’Organitza	Cronorunner	i	tots	els	Clubs	d’Atletisme,	diferents	associacions	i	
els	Ajuntaments	de	les	següents		localitats:	

Puçol.	 Emperador,	 Meliana,	 La	 Pobla	 de	 Farnals,	 Massamagrell,	 Foios,	 Museros,	 El	
Puig,	Rafelbunyol,	Albalat	dels	Sorells	i	Massalfassar.	
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CALENDARI	DE	CURSES	DEL	CIRCUIT:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1. PARTICIPANTS  

Cronorunner	junt	als	clubs	o	ajuntaments	de	les	11	poblacions	organitzen	la	IV	Edició	
del	Circuit	de	Curses	Populars	de	l’Horta	Nord,	al	qual	tindran	accés	totes	les	persones	
que	 vulguen	 participar	 i	 córrer	 per	 tota	 la	 comarca,	 sense	 distinció	 de	 sexe	 o	
nacionalitat,	siguent	com	a	mínim	de	l’any	2002	

El	circuit	es	portarà	a	terme	des	del	mes	d’abril	fins	el	mes	de	novembre	de	2020	i	hi	
haurà	 que	 puntuar	 en,	 almenys,	 8	 de	 les	 11	 proves	 per	 a	 poder	 clasificar	 i	 ser	
“finisher”	de	la	quarta	edició.	

2.  CATEGORIES   

Les	categories	queden	establertes	de		la	següent	manera,	tant	per	a	homes	com	per	a	
dones:		

Categoría	 Anys	de	naixement	
Júnior-Promesa	 2002	/	1998	
Sénior	 1997	/	1986	
Veterano	A	 1985	/	1976	
Veterano	B	 1975	/	1966	
Veterano	C	 1965	/	1956	
Màster		 1955	i	anteriors	

Mes	 Dia	 Carrera	 KM	

Abril	 Dissabte	4	d’abril	 XXII	Gran	Fons	de	Puçol	 15	

Maig	 Dissabte	9	de	maig	 V	5k	Emperador	 5	

Maig	 Dissabte		23	de	maig	 IV	7k	Meliana	 7	

Juny	 Dissabte	13	de	juny	 IV	10k	Pobla	de		Farnals	 10	

Juliol	 Dissabte	11	de	juliol	 III	5k	Foios	 5	

Setembre	 Dissabte		05	de	setembre	 VI	5k	Museros	 5	

Setembre	 Dissabte		19	de	setembre	 XX	Volta	a	Peu	El	Puig	 8	

Octubre	 Diumenge	04	d’octubre	 IV	10k	Rafelbunyol	 10	

Octubre	 Dissabte	17	d’octubre	 VII	10k		Albalat	dels	Sorells	 10	

Novembre	 Dissabte	08	de	novembre	 III	10k	Massamagrell	 10	

Novembre	 Dissabte	14	de	novembre	 VII	5k	Massalfassar	 5	
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*Hi	haurà	també	3	trofeus	especials	per	a	la	categoría	de	diversitat	funcional,	tant	per	
homes	com	per	a	dones.	

Les	 categories	 s’establiran	 per	 any	 de	 naixement.	 Si	 un	 atleta	 es	 del	 1964,	 serà	
Veterà	C	cumplisca	els	anys	el	mes	que	siga.	

Les	categoríes	serán	les	mateixes	tant	per	a	la	classificació	general	de	cada	cursa	com	
per	a	la	classificació	del	circuit.	

Per	 a	 calcular	 la	 classificació	 per	 categoríes,	 els	 corredors	 /	 es	 solament	 competirán	
contra	els	de	la	seua	categoría,	però	les	posicions	de	la	categoría,	es	tindran	en	compte		
segons	les	8	millors	curses	de	la	general.	

3. INSCRIPCIONS  

QUAN	INSCRIURES:	

Els	corredors	que	vulguen	realizar	el	Circuit	tindran	de	plaç	per	a	fer-ho	des	del	9	de	
febrer	fins	el	1	d’abril	de	2020	en	la	modalitat	global	a	totes	les	curses.	

A	partir	d’aquesta	data	sols	es	podrà	inscriure	u	en	l’opció	“Cursa	a	cursa”.	

MODALITAT	GLOBAL:	

L’inscripció	global	 tindrà	un	preu	 fixe	de	60€	per	a	 tots	els	 corredors.	Aquesta	opció	
inclourà	un	 regal,	que	s’entregarà	quan	estiga	disponible,	a	 la	 tenda	Base	Granell	de	
Massamagrell.	

També	hi	haurà	una	opció	de	45€	sense	cap	regal.	

MODALITAT	“CURSA	A	CURSA”	

Esta	opció	es	tracta	d’una	inscripció	inicial	de	3€,	en	la	qual	reserves	la	plaça	i	tens	dret	
a	puntuar	en	totes	les	proves.	Però	per	confirmar	l’assistència,	hi	ha	que	inscriure’s	a	
cada	 cursa	 independentment	 de	 l’inscripció	 inicial	 amb	 el	 preu	 que	 fixe	 cada	
organització.	

Esta	última	opció	estarà	disponible	del	9	de	febrer	al	20	de	maig.	

Una	vegada	acabat	este	plaç,	cap	atleta	podrá	inscriures	al	Circuit	de	cap	manera.	

	

	

	

	



Reglament IV Circuit Caixa Popular de l’Horta Nord 	

	

	

	

COM	INSCRIURES:	

VÍA	ONLINE:	

Tots	els	esportistes	podrán	inscriure’s	a	la	página	web	del	circuit:		

www.circuithortanord.com	

Els	atletes	que	estiguen	registrats	a	la	web,	podrán	inscriures	amb	molta	facilitat	fent	
click	a	“recargar	mis	datos”,	una	vegada	estiguen	logejats	a	la	pàgina.	

DADES	EN	L’INSCRIPCIÓ:	

En	L’inscripció,	es	farán	constar	les	seguents	dades,	com	a	mínim:	

DNI,	 nom	 i	 cognoms,	 data	 de	 naixement,	 correu	 electrònic,	 si	 es	 local,	 	 direcció,	
localitat,	telèfon	de	contacte	i	si	correspon,	el	nom	del	club	al	que	perteneix.	Aquells	
atletes	 que	 estiguen	 federats,	 hauràn	 de	 indicar	 obligatoriament	 el	 seu	 número	 de	
llicencia	federativa.	

	

COST		MÉS	DETALLS	DE	L’INSCRIPCIÓ:	

MODALITATS:	

1. INSCRIPCIÓ	 ÚNICA.	 Es	 tracta	 d’una	 inscripció	 única	 a	 totes	 les	 curses,	 que	
reservará	 la	 vostra	 plaça	 per	 a	 les	 11	 curses	 del	 circuit.	Aquesta	 inscripció	
tindrà	 un	 preu	 fixe	 de	 	 60€.	 En	 esta	 modalitat,	 l’organització	 regalarà	 un	
obsequi	que	entregarà	a	tots	aquells	inscrits	que	participen	en	el	circuit.	

Aquesta	 modalitat	 inscriu	 automàticament	 als	 atletes	 a	 les	 	 proves	 (Podràn	
vore’s	 a	 la	 llista	 d’inscrits	 de	 les	 mateixes	 abans	 de	 començar	 la	 primera	
carrera,	 no	 en	 el	 moment	 de	 fer	 l’inscripció	 global.	 Per	 tant	 hi	 haurà	 que	
esperar).	

En	aquesta	modalitat	no	hi	ha	dret	a	samarreta	en	les	proves.	

Si	una	organització	decidira	fer	samarretes,	els	corredors/es	que	la	volgueren	la	
podríen	adquirir	vía	online	en	la	secció	“Artículos”	de	la	plana	web.	

En	 eixe	 hipotètic	 cas,	 el	 periòde	 en	 que	 es	 podría	 comprar	 sería	 el	 mateix	
periòde	 d’inscripcions	 de	 la	 cursa	 en	 concret,	 i	 es	 facilitaría	 el	 disseny	 de	 la	
mateixa	en	l’apartat	“artículos”	de	la	web.	
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2. INSCRIPCIÓ	ÚNICA	SENSE	REGAL.	Es	Tracta	de	la	mateixa	Inscripció	que	l’opció	
1	però	sense	regal.	Tindrà	un	preu	de	45€.	

3. INSCRIPCIÓ	CURSA	A	CURSA.	En	aquesta	modalitat	els	corredors/es	pagaran	
3€	per	 reservar	el	 chip	del	 circuit.	A	diferencia	de	 la	modalitat	1,	en	aquesta	
inscripció	no	se	reservarà	la	plaça	a	les	curses,	i	hi	haurà	que	inscriures	a	totes	
les	carreres	com	la	resta	de	corredors	no	insrits	al	circuit	amb	el	preu	que	cada	
organització	considere	oportú	segons	les	seues	possibilitats.	

	

4.  ORGANITZACIÓ  

§ Entrega de dorsals: 

Els	pitrals	s'entregaran	personalment	a	la	persona	interessada	PRÈVIA	PRESENTACIÓ	
DEL	DNI	en	el	lloc	i	la	data	establerta	per	cada	Organització.		

Els	 atletes	 inscrits	 en	 el	 circuit,	 tindran	 el	mateix	 número	 de	 pitral	 per	 a	 totes	 les	
curses	que	formen	el	mateix.	Així,	no	fará	falta	que	cada	vegada	que	vaja	a	una	cursa,	
tinga	que	mirar	la	llista	d’inscrits	i	mirar	el	seu	dorsal.	El	dorsal	el	podrán	conservar	per	
a	totes	les	curses,	i	serà	igual,	així	no	farà	falta	fer	cúa	a	les	carreres.	

Si	el	participant	perd	el	chip,	tindrà	dret	d’adquirir	un	nou	pagant	5€/chip	el	dia	de	la	
cursa	en	la	carpa	de	cronometratge.		

Si	perd	el	dorsal,	podrá	adquirir	un	nou	en	la	cursa	que	siga	sense	pagar	res	a	canvi.	

Els	 xips	 del	 Circuit	 s’entregaran	 a	 la	 primera	 cursa,	 a	 Puçol.	 Si	 no	 es	 pot	 assistir	 a	
aquesta	cursa,	podrán	recollir-lo	en	les	següents.	

§ Xips:	

Els	corredors,	 tenen	un	xip	que	será	seu	durant	 les	11	curses	que	dura	el	Circuit.	A	
l’última	carrera,	l’hauran	de	tornar	o	pedrà	cap	dret	de	classificació,	d’obsequi	o	de	
premiació.	Si	el	corredor	creu	que	no	anirà	a	 l’última	cursa,	haurà	d’avisar	per	veure	
altra	forma	de	tornar-lo,	o	el	deurà	tornar	en	l’última	cursa	que	pensa	fer.	

En	 cas	 de	 que	 un	 corredor	 no	 porte	 el	 xip	 a	 la	 cursa,	 le	 li	 oblide	 o	 l’extravíe,	 haurà	
d’anar	a	la	Carpa	de	Cronorunner	a	demanar	altre,	previ	pagament	de	5€.	

TOTS	 els	 atletes	 inscrits	 al	 circuit,	 han	 de	 quedarse	 el	 xip	 i	 fer-se	 responsable	 del	
mateix.	Aquells	xips	del	circuit	que	es	tiren	a	la	Caixa	dels	xips	una	vegada	acabada	
una	cursa,	es	consideraran	xips	extraviats	i	hauran	d’adquirir	un	altre	en	la	propera	
cursa.	
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§ Reglament de les carreres:	

Tots	els	participants	en	el	Circuit,	pel	fet	de	participar	en	qualsevol	carrera,	accepten	el	
reglament	 particular	 d'aquesta,	 formalitzant	 l’inscripció	 amb	 tots	 els	 seus	 drets	 y	
obligacions	igual	que	la	resta	de	participants.	

5. DESQUALIFICACIONS  

Motius	de	desqualificació	:		

• Per	 no	 portar	 el	 pitral	 perfectament	 col·locat	 i	 visible	 al	 pit	 durant	 tot	 el	
recorregut.		

• Per	la	mala	utilització	del	xip	(Canviarlo	de	lloc,	dur-lo	en	la	mà,	dur	el	d’un	altre	
corredor,	donar-li	el	seu	a	altre	corredor	etc.)	

• En	els	casos	que	algú	correga	per	altra	persona	voluntariament,	es	descalificarà	
a	la	persona	que	ha	corregut	i	a	l’altra.	

• Per	participar	amb	un	pitral	assignat	a	altre	corredor		

• Per	participar	amb	un	pitral	no	autoritzat	per	l'organització.		

• Per	realitzar	la	inscripció	amb	les	dades	alterades	intencionadament.		

• Per	no	tornar	el	xip	abans	de	la	celebració	de	la	gala	final.	

• Per	abandonar	el	recorregut	delimitat	per	la	prova.		

• Per	donar	mostres	d'un	comportament	antiesportiu.		

• Córrer	com	a	dona	siguent	home	voluntariament	(Es	descalificarà	a	l’infractor	i	
a	la	persona	que	no	ha	corregut).	

Aquells	 atletes	 que	 siguen	 desqualificats	 perden	 el	 dret	 a	 puntuar	 en	 tot	 el	 circuit	 i	
participar	en	la	resta	de	carreres.	La	decisió	sobre	la	possible	desqualificació	de	l'atleta	
per	les	circumstàncies	anomenades	anteriorment	serà	adoptada	per	l’organització	del	
circuit.	

	Tot	allò	no	previst	en	aquestes	regles	es	resoldrà	amb	el	reglament	de	la	F.A.C.V.	
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6. CLASSIFICACIÓ 

Es	realitzarà	la	següent	classificació:		

1)	General	Absoluta,	masculina	i	femenina.		

2)	Per	Categories,	masculina	i	femenina.		

3)	 Hi	 haurà	 premi	 per	 a	 les	 primeres	 persones	 amb	 diversitat	 funcional.	 (per	 a	
participar	en	aquesta	categoría	ES	OBLIGATORI	marca	l’opció	diversitat	funcional	en	
l’inscripció.	

4)	Per	equips,	masculins	i	femenins.	Puntuaran	els	5	primers	en	categoría	masculina	i	
les	tres	primeres	en	categoría	femenina.	

LA	 CLASSIFICACIÓ	 DE	 LES	 CURSES	 I	 DEL	 CIRCUIT	 SERÀ	 NO	 ACUMULATIVA,	 CAP	
ATLETA	PODRÀ	REPETIR	TROFEU	

El	sistema	de	puntuació	serà	a	la	inversa.	Es	a	dir,	el	primer	tindrà	solament	1	punt,	el	
segon	2,	el	tercer	3,	i	així	fins	a	l’últim.	

En	 cada	prova	es	 sumaran	els	 punts	obtesos	 als	 ja	 adquirits,	 siguent	 el	 guanyador/a	
general	 i	 per	 categoríes,	 aquell	 que	 tinga	menys	 punts	 en	 8	 carreres,	 que	 serán	 les	
obligatories	 per	 acabar	 el	 Circuit.	 Si	 un	 atleta	 te	 més	 de	 8	 proves	 realitzades,	 se	 li	
descomptaran	les	3	amb	pitjor	puntuació.	

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.	 Per	 a	 la	 classificació	
general	es	seguirà	el	mateix	sistema	abans	esmentat.		

També	 hi	 haurà	 classificació	 per	 equips.	 Aquesta	 classificació	 anirà	 en	 funció	 dels	
equips	apuntats	(Tots	aquells	amb	5	o	més	integrants	inscrits	al	Circuit	en	homes	i	3	o	
més	integrants	en	dones).	

Si	dos	equips	empaten,	será	primer	el	qui	 tinga	el	 seu	5é	participant	en	una	millor	
posició.	

Cada	cursa	s’actualitzarà	 tant	 la	classificació	 individual	com	 la	dels	equips,	 sumant	el	
número	de	punts	obtesos	a	cada	carrera.	

El	 control	 i	 seguiment	dels	 corredors	 inscrits	 en	el	 III	 Circuit	de	 curses	populars	de	
l’Horta	 Nord,	 es	 realitzarà	 mitjançant	 sistema	 informàtic	 amb	 l’empresa	
Cronorunner.	
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7. PREMIS  

-Els	 corredors	 que	 s’inscriguen	 a	 totes	 les	 proves	 del	 Circuit	 en	 en	 la	 modalitat	
“GLOBAL	CON	OBSEQUIO”,	 rebran	una	 jaqueta	 JOMA.	Aquest	 premi	 serà	 entregat	 a	
partir	del	mes	de	maig.	

-D’altra	banda,	tots	els	participants	que	finalitzen	com	a	mínim	les	proves	que	marca	el	
reglament	(8),	rebràn	un	obsequi	Finisher,	ques	será	una	dessuadora	42k.	

-Tots	aquells	corredors/es	que	finalitzen	les	11	proves	del	circuit,	tindrán	un	bonus	de	
descompte	de	10€	per	a	participar	en	l’edició	2021.	

-En	cada	prova,	es	donaran	premis	a	totes	les	categories	incloses	al	reglament,	i	també	
al	 guanyador	 i	 guanyadora	de	 la	 carrera.	Els	premis	NO	seran	acumulatius,	 això	 será	
també	així	a	la	gala	final.	

-42kRunning	 donarà	 una	 bossa	 amb	 productes	 tèxticls	 als	 guanyadors	 de	 cada	
categoría	en	la	Gala	Final.	

-Partiggiano	obsequiarà	als	equips	més	ràpids	amb	un	sopar.	

	

8. INFORMACIÓ  

En	el	plaç	de	 tres	dies	després	de	 la	 celebració	de	 cada	prova,	 es	 faran	públics	 els	
resultats	 provisionals	 del	 circuit	 en	 la	 pàgina	 web	 www.circuithortanord.com	 on	
també	 es	 podrà	 trobar	 tota	 la	 informació	 de	 cadascuna	 de	 les	 carreres,	 galería	
fotográfica,	totes	les	noticies	relacionades	al	circuit	i	la	crónica	de	cada	cursa.		

	

9. 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	de	que	les	dades	facilitades	seran	
incorporades	 a	 un	 fitxer.	 La	 finalitat	 del	 tractament	 de	 les	 dades	 es	 l'organització	 i	
gestió	 de	 l’esmenta’t	 circuit,	 sent	 necessari	 aportar	 aquestes	 dades	 per	 poder	
participar	en	les	diferents	proves.	Aquestes	dades	personals	les	utilitzarà	Cronorunner	
única	i	exclusivament	per	a	gestionar	les	inscripcions	al	circuit	també	per	les	entitats	i	
organismes	organitzadors	de	cada	una	de	les	proves	que	composen	el	circuit.		

L’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	 I	 Circuit	 de	
l’Horta	 Nord,	 els	 inscrits	 cedeixen	 de	 manera	 indefinida	 a	 l'organització	 el	 dret	 de	
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reproduir	 el	 nom	 i	 cognoms,	 la	 seua	 imatge	 i	 les	 classificacions	 obtingudes,	 en	
qualsevol	mig	de	comunicació	(premsa	escrita,	internet,	radio	o	televisió).	

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

	

	

10.   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.		

	Una	vegada	acabada	la	cursa,	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.		

Cronorunner	 i	 les	 organitzacions	 de	 cada	 cursa	 	 velarà	 pel	 compliment	 d'aquest		
Reglament,	 sent	 responsabilitat	 de	 cada	 Entitat	 Organitzadora	 el	 correcte	
funcionament	de	la	seua	prova.		

 

11.   SEGURETAT DE LES PROVES.  

Es	 obligació	 de	 l'organitzador	 de	 cada	 carrera	 previndré	 un	 servei	 mèdic	 durant	 la	
competició,	així	como	el	trasllat	en	ambulància	fins	a	l'hospital.		

L'organització	 de	 cada	 carrera	 està	 coberta	 per	 la	 seua	 pròpia	 assegurança	 de	
Responsabilitat	Civil	i	d’accidents	esportius.		

	

	*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.	

	


