
REGLAMENT 

• El  Club Atletisme Vall d’Albaida i  l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent organitzen amb l’autorització
de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana  el VI Cross Ciutat d’Ontinyent-IV Memorial David
Cañete Martínez,  el qual es celebrarà  el 10 de febrer de 2019 a partir de les 9’30 hores al passeig de
Benarrai.

• L’horari, categories i distàncies seran les següents:

HORA CATEGORIA EDAT DISTÀNCIA VOLTES
9’30 OPEN  MASCULÍ  i

FEMENÍ
No  federats  a  partir
de 18 anys

4000 2C

9'55 Iniciació Femení 2010 i posteriors 630 1A
10’00 Iniciació Masculí 2010 i posteriors 630 1A
10'05 Sub12 Femení 2008-2009 930 1B
10'10 Sub12 Masculí 2008-2009 1830 2B
10'20 Sub14 Femení 2006-2007 1530 1A+1B
10'30 Sub14 Masculí 2006-2007 2910 1B+1C
10'45 Sub16 Femení 2004-2005 2610 1A+1C
11'00 Sub16 Masculí 2004-2005 4000 2C
11'20 Sub18/Sub20/Veteranes

Femení
2002-2003/2000-
2001/+35 anys

4000 2C

11'45 Sub18 Masculí 2002-2003 4930 1B+2C
12'10 Sub20/Veterà Masculí 2000-2001/ + 35 anys 6870 1B+3C
12'45 Sub23 /Senior Femení 99-98-97/96  i

anteriors
7950 4C

13'25 Sub23 /Senior Masculí 99-98-97/96  i
anteriors

10530 1A+5C

• Al Cross Ciutat d’Ontinyent podrán participar tots els atletes amb llicència federada o escolar des de les
categories aleví fins a veterà.  Hi haurà una prova d'INICIACIÓ per als  atletes benjamins i prebenjamins, per
als  quals  l’organització contractarà una assegurança específica.  També hi haurà una prova OPEN per a
atletes sense llicència federada. En ambdues proves l'organització es reserva el dret d'admissió. 

• En inscriure's a les proves d'INICIACIÓ i OPEN els atletes accepten que puguen ser fotografiats o gravats
amb vídeo per l'organització, amb la finalitat única de fer difusió de la prova amb dites imatges.

• Les incripcions es faran a través de la Extranet de la RFEA per a les categories des de sub12 fins a Màster.
Les inscripcions per a les categories d’INICIACIÓ es faran a través de la plataforma  www.timerlap.com i

                                                   

http://www.timerlap.com/


seran  gratuïtes.  Els  participants  a  la  prova  OPEN  també  faran  la  seua  inscripció  a  la  plataforma
www.timerlap.com amb un cost de 3 euros, en el qual estarà inclosa la llicència federativa de dia. Totes les
inscripcions es tancaran el dia 6 de febrer a les 24 hores.

• La recollida de dorsals es farà a partir de les 8’30 del matí en la zona d’eixida de la prova. Els atletes amb
llicència escolar portaran el dorsal assignat per a tota la temporada. Els atletes federats, INICIACIÓ i OPEN
hauran de recollir el dorsal assignat per l’organització.

• Tots els atletes hauran de participar amb l’equipament corresponent al club al qual pertanyen i s’hauran
d’inscriure en la categoria corresponent a la seua data de naixement. Hi haurà servei de dutxes i lavabos al
Poliesportiu Municipal.

• No es podrà fer l'escalfament per dins del circuit. Caldrà fer-lo a la zona habilitada a l'efecte per a tots els
participants.

• Hi haurà trofeus individuals per a les diferents categories.  L’entrega de trofeus es farà només acabe la
prova.

• Les reclamacions es faran oralment al Jutge-àrbitre de la prova fins a mitja hora després de la publicació
dels resultats.  La seua decisió serà inapel·lable.

• Les  proves  només  es  podran  suspendre  o  modificar  en  cas  de  força  major  o  per  inclemències
meteorològiques si ho determinara el Jutge àrbitre de la prova. La seua decisió al respecte serà inapel·lable.

• L’organització disposarà de totes les assegurances segons la normativa vigent.

• Tot allò no previst en aquest reglament es resoldrà segons les normes de la FACV i de la RFEA per a les
proves de camp a través.

• Tots els atletes, pel fet de participar, accepten el present reglament.
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SITUACIÓ I CIRCUITS

El circuit estarà situat en la zona sud d’Ontinyent, al passeig de Benarrai i s’accedirà per la carretera de
circumvalació CV-81. Coordenades GPS: 38º49’04’’N – 0º36’07’’W. Hi haurà servei de dutxes al Poliesportiu
Municipal, situat a 1 quilòmetre del circuit.

Hi haurà un total de 3 circuits.

CIRCUIT A:

630 metres

CIRCUIT B: 900 METRES

                                                   



CIRCUIT C  1980 metres

                                                   


