
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLAMENT VOLTA A PEU DE CÀRCER. 
 
DISSABTE 25 DE JUNY DE 2022, 18:15 CATEGORIES MENORS; 19:30 
ABSOLUTA 
 

1. ORGANITZACIÓ:  
L’excel·lentíssim Ajuntament de Càrcer organitza la Volta a Peu a Càrcer que tindrà lloc 
a partir de les 18.15 hores en categories menors i a partir de les 19:30 hores en categories 
absolutes. El lloc d’eixida i meta estarà situat al carrer D. Demetrio Cueves Suñer.  
 

2. INSCRIPCIONS:  
La quota per a participar en la Volta a Peu a Càrcer, serà gratuïta per a les categories 
menors, amb inscripció a la zona d’eixida i meta el dia de la prova, i de 5 euros per a la 
carrera absoluta. Les inscripcions estaran obertes fins al dijous 23 de juny a les 23:59 
horesal web de www.timerlap.com.  
 

3. RECORREGUT:  
La distància total de les proves absolutes serà de 8.500m aproximadament. El trajecte 
serà urbà i rural, la prova comença a la plaça de l’ajuntament, seguint per dins del nucli 
urbà i bordejant-lo, tot seguit t i a continuació a línia de meta. El control de temps de la 
prova absoluta es realitzarà mitjançant cronometratge amb xip. En cas de no devolució o 
qualsevol tipus de negligència a l’hora de tornar-lo, l’empresa de cronometratge 
s’encarregarà d’informar a de la no devolució, prenent les mesures oportunes. El circuit 
de la prova no està adaptat per a fer-lo en cadira de rodes.  
 

4. CATEGORIES:  
 
CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT DISTÀNCIA 
INICIACIÓ 2015 o posterior 100m 
BENJAMÍ 2013 i 2014 400m 
ALEVÍ 2011 i 2012 1000m 
INFANTIL 2009 i 2010 1400m 
CADET Entre 2005 i 2008 2000m 
JÚNIOR Entre 2000 i 2004 8500m 
SENIOR Entre 1988 i 1999 8500m 
VETERÀ A Entre 1978 i 1987 8500m 
VETERÀ B Entre 1968 i 1977 8500m 
VETERÀ C 1967 o posterior 8500m 

 
5. PITRALS I PARTICIPACIÓ:  

Els pitrals s'entregaran personalment a la persona interessada prèvia presentació del 
D.N.I. Podrà participar qualsevol persona sense distinció de cap tipus..  

AJUNTAMENT DE CÀRCER. 
 
REGIDORIA DE CULTURA I ESPORTS 



 
6. PREMIS I TROFEUS:  

L'organització estableix la entrega de trofeus als 3 primers classificats de cada categoria 
tant masculina com femenina de la carrera absoluta. Les curses de categories inferiors, 
seran no competitives i tots els participants rebran el mateix premi al finalitzar pel fet de 
participar.  
També rebrà trofeu el primer classificat local, tant en categoria masculina com femenina. 
Hi haurà avituallament final amb refrescos i fruita per a tots els participants, a més d’una 
tovallola commemorativa per als 300 primers classificats. 


