
REGLAMENT: XIV GRAN FONS CIUTAT DE LLÍRIA 2017. 

GRAN PREMI JUAN ALCOCER ROGLÀ 

 

Article 1r. L’Exm. Ajuntament de Llíria, organitza en col·laboració amb el Grup 
d’Esplai Atletisme Edeta, el XIV Gran Fons Ciutat de Llíria, que se celebrarà el 
dissabte 17 de juny de 2017. 

Article 2n La carrera començarà a les 19:30 h, la categoria absoluta i a les 17:30 h les 
categories infantils. Tant l’eixida com l’arribada serà al Pavelló d’Esports Pla de l’Arc. 
En la categoria absoluta, el temps màxim de duració serà de 2 hores, havent de 
passar pel Km 10 abans d’1 hora i 20 minuts. Els dorsals s’entregaren en el Pavelló 
Pla de l’Arc des de les 17:00 hores, fins a les 19:15 h. Serà imprescindible presentar el 
DNI a l’hora de retirar el dorsal. En el cas de realitzar una entrega de dorsals prèvia es 
comunicaria amb la major antelació possible a traves de la web de la prova. 

Article 3r La distància a recórrer serà de 15.000 m., per un circuit mixt, urbà i per 
camins i pistes agrícoles en bon estat (del km 7 al 9 i el pas pel Parc de Sant Vicent, 
Km 12-13), senyalitzat quilòmetre a quilòmetre i lliure de trànsit en el moment de la 
competició. La prova estarà controlada pels membres de l’organització, voluntaris, 
Policia Local. La distància ha sigut mesurada per l’equip tècnic del club i l’Ajuntament 
de Llíria amb roda topogràfica.  

Article 4t INSCRIPCIONS 

Prova inclosa dins del XX Circuito de Carreras Populares de Diputación de 
Valencia. Tots aquells que participen al circuit hauran de fer les inscripcions a través 
de la pàgina www.circuitodiputacionvalencia.es 

Els corredors no participants al circuit en www.toprun.es. Fins les 23:59 del dimecres 
14 de juny.  

NO ES PERMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA, NI FORA DE 
TERMINI. 

Inscripcions presencials: en Sport Moros de Llíria (Avda dels Furs, 19) i al Pavelló 
Pla de l’Arc. 

Corredors locals: Hauran de realitzar la inscripció de forma presencial. La quota 
d’inscripció per als corredors locals, empadronats a Llíria, tindran una bonificació i la 
quota d’inscripció serà de 7 € fins al dia 12 de juny. Serà corredor local, tot aquell 
empadronat a Llíria, o del CA Edeta i que ho comunique en el moment de la inscripció.  

Els corredors que realitzen la inscripció presencial, locals o no, hauran de fer 
prèviament l’ingrés de la quota d’inscripció en el compte següent: ES11 3159 006 20 
42336309121 del CA Edeta i amb el rebut inscriure’s en Sport Moros o en les Oficines 
municipals d’esports al Pavelló Pla de l’Arc de dimarts a dijous de 9:00 a 13:00 h. i 
dilluns, dimarts i divendres de 17:00 a 20:00h..  

 

http://www.circuitodiputacionvalencia.es/
http://www.toprun.es/


 

Les quotes d’inscripció que hauran d’abonar els corredors inscrits serà de: 

1r TERMINI 2nd TERMINI 3r TERMINI 

De l’1 al 31 de març De l’1 d’abril a l’1 de juny Del 2 al 14 de juny 

7 € 9 € 12 € 

 

Per a les categories inferiors les inscripcions presencials, es realitzaran fins al dia 13 
de juny, en  Sport Moros, o al pavelló Pla de l'Arc, en les Oficines municipals d’esports 
de dimarts a dijous de 9:00 a 13:00 h. i dilluns, dimarts i divendres de 17:00 a 20:00h i 
fins al 15 de juny, per Internet a través de www.toprun.es, i seran gratuïtes. 

La quota d’inscripció no es tornarà excepte en els casos següents: 

Per ingressos indeguts com a conseqüència d’errors de pagament. 

 

Article 5t Seran desqualificats els atletes: 

Que no porten el dorsal visible en el pit durant el recorregut. 

Que córreguen amb el dorsal adjudicat a un altre participant. 

Tots els que infringisquen les normes del Reglament de la prova. 

Els que no realitzen el recorregut en la seua totalitat. 

 
Article 6t L’organització posarà a disposició dels atletes avituallaments d’aigua al llarg 
del recorregut, situats aproximadament en els Km 5,5 i 10, més un altre en Meta amb 
beguda, productes sòlids ,… 

Article 7è Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per 
l’Organització que aniran degudament acreditats. Quedant totalment prohibit seguir als 
corredors en qualsevol tipus de vehicle, sent retirats del circuit per la Policia Local o 
membres de l’Organització per a evitar qualsevol accident que poguera provocar als 
corredors. 

Article 8è En la zona de meta estarà instal·lada la secretaria, on es facilitarà 
informació per megafonia de la prova durant i després de la mateixa. En el dit lloc 
estarà situada la zona d’aparcament, ambulàncies, zona de recuperació. 

Article 9è L’Organització disposarà d’un cotxe granera per a arreplegar als corredors 
que per alguna raó, no acaben la carrera. Així com adequat servici d’ambulància a la 
meta. 



Article 10é El corredor al realitzar la inscripció eximeix a l’Organització de la prova 
dels danys físics o morals que puguen patir els participants en el transcurs de la 
mateixa o com a conseqüència d’esta. 

Article 11é L’Organització en compliment de la Legislació vigent, disposarà d’una 
assegurança de responsabilitat civil i d’accidents per a tos els corredors correctament 
inscrits. S’haurà de comunicar, en el transcurs de la prova, als responsables de 
l’organització, qualsevol fet que estiga cobert per l’assegurança mencionada. 

Tot aquell corredor que corra sense estar correctament inscrit, ho farà sota la seua 
responsabilitat, i no tindrà dret a cap prerrogativa dels corredors correctament inscrits. 

 

Article 12é L’horari de proves, categories i distàncies és el següent:  

Joves categories Data naixement Horari Distància 
No competitiva.  2011 i posteriors 17:30 60 m 
Pre benjamí (M/F) 2010-2009 17:35 250 m 
Benjamí (M/F) 2008-2007 17:40 600 m 
Aleví (M/F) 2006-2005 17:50 1000 m 
Infantil (M/F) 2004-2003 18:00 1200 m 
Cadet (M/F) 2002-2000 18:15  1800 m 
 

Absoluta. (tant per a homes com per a dones) 

 
Categoria 

Any / Edat Distància  Horari 

Júnior  1998/1999 15.000 metres 19:30 h 
Promesa  1995/1997 15.000 metres 19:30 h 
Sènior 1978/1994 15.000 metres 19:30 h 
Veterans A* 1968/1977 15.000 metres 19:30 h 
Veterans B* 1958/1967 15.000 metres 19:30 h 
Veterans C* 1957  i anteriors 15.000 metres 19:30 h 
Locals Única 15.000 metres 19:30 h 
 

Article 13é CRONOMETRATGE 

El cronometratge de la prova s’efectuarà per mitjà de XIP (Championchip), el qual 
anirà en el dorsal i no serà retornable. 

Es publicaren els resultats en el tauler de llistats abans del tancament del control de 
meta i en distints mitjans: Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia, 
Premsa, pàgina web del Atletisme Edeta, www.lliria.es … 

Article 14é.- Pel només fet d'inscriure's, el participant declara el següent: “Em trobe en 
estat de salut òptim per a participar en el XIV Gran Fons Ciutat de Llíria. A més, 
eximisc de tota responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres institucions 
participants davant qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, durant i/o 
després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des de ja a qualsevol acció legal en 
contra de qualsevol d'aquestes entitats 

http://www.lliria.es/


Qualsevol reclamació a la classificació serà presentada a l’organització abans de 
l’entrega de premis. En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’Organització. 
L’Organització es reserva el dret d’interpretar o modificar qualsevol alteració del 
programa de convocatòria fins al mateix dia de la prova, així com es reserva el dret 
d’anul·lar la prova per causes de força major (inclemències materològiques). 
L’organització podrà exigir, si ho creu necessari el DNI, als atletes guanyadors de les 
diferents categories.  

 

Article 15é . TROFEUS 

Trofeus per als 3 primers de la general i de cadascuna de les categories Homes i 
Dones, per als 3 primers locals d’Homes i Dones de tot el Gran Fons absolut.  

Trofeu al club més nombrós 

Els trofeus no seran acumulables, pel que cap atleta podrà repetir trofeu. 

Article 16 è- LOPD 

Tots els participants en la prova, pel fet de formar part de la mateixa cedeixen els seus 
drets d'imatge a l'organització de la mateixa amb l'únic objectiu de facilitar el dret 
d'informació als mitjans de comunicació per a l'emissió de resultats, així com les 
corresponents accions de màrqueting i publicitat de la prova per a futures edicions per 
temps indefinit, (a l'empara de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, protecció 
de dades de caràcter personal). 

Article 17è.- Reserves 

Tots els participants acceptaren el present reglament en el moment de prendre l'eixida, 
reservant-se l'organització el dret de la seua interpretació i prevalent el seu criteri en 
cas de dubte del mateix. 

 

Article 18é ALTRES SERVICIS 

Hi haurà servici de dutxes al finalitzar la prova en el Pavelló Pla de l’Arc (zona de 
Meta). 

Aparcament gratuït i senyalitzat a 50 metres de l’eixida/meta. 

Servici de Vestuari i guarda-roba, gratuït al costat de la zona de recollida de dorsals 
(Pavelló Pla de l’Arc) 

Recorregut marcat quilòmetre a quilòmetre. 

Avituallaments líquids. Lloc d'aigua en quilòmetre 5,5 de carrera, 10 i a l'arribada a 
meta. 

Avituallament sòlid. En zona de meta es repartiran diferents productes per a reposar 
forces. 



Animació en diferents punts del circuit 

Reportatge fotogràfic gratuït a Internet amb més de 1000 fotografies en diferents punts 
del recorregut. 

 

TOTS ELS PARTICIPANTS A LA SEUA ARRIBADA A META REBRAN: 

CAMISETA TÈCNICA COMMEMORATIVA 

A MÉS DE BOSSA AMB DIVERSOS OBSEQUIS QUE ANIREM INFORMANT 
PRÓXIMANENTE, 

 

MÉS INFORMACIÓ I NOVETATS: 

www.facebook.com/CAedeta,  www.lliria.es  

http://www.facebook.com/CAedeta
http://www.lliria.es/

