
 
 

-REGLAMENT 2023- 
 
1.- 18é CIRCUIT DE CARRERES CAIXA POPULAR CIUTAT DE VALÈNCIA 
 
El 18é Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València està organitzat per l'Organisme 
Autònom Fundació Esportiva Municipal de València i compta amb la col·laboració principal de Caixa 
Popular i la col·laboració de Fundació Trinidad Alfonso, Intersport, Cárnicas Serrano, Coca-Cola, El 
Corte Inglés i Divina Seguros. 
 
El Circuit constarà de HUIT  proves de les quals s'haurà de puntuar almenys en SIS d'elles per a 
optar a la classificació general d'aquest. 
 
Les proves tenen lloc en els diferents barris de la ciutat de València i les seues distàncies oscil·len 
entre els 4.500 metres i els 6.300 metres. Hi ha quatre proves amb una distància homologada per 
la Real Federación Española de Atletismo de 5.000 metres i que formen part del circuit autonòmic 
de carreres en ruta de la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana. 
 
En sis carreres del Circuit hi haurà proves per a menors de 14 anys després de finalitzar la prova 
principal. 
 
Els objectius que persegueix el Circuit són els següents: 
 
- Aconseguir que la població de València participe i realitze una activitat físic-esportiva en el seu 
temps d'oci, basada en una de les pràctiques més comunes i fàcils en cas que es dugui a terme, la 
carrera i la marxa a peu. 
- Generar en la població de València un hàbit saludable per al manteniment i la millora de la seua 
condició física. 
-  Fomentar l'esport en família. 
- Convertir les proves del Circuit en un espai inclusiu on tothom independentment del tipus de 
discapacitat que tinga puga participar. 
 
Entitat solidària Circuit 2023 
 

ASPAYM (Associació de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques de la 
Comunitat Valenciana) és l'entitat beneficiària del Circuit l'any 2023. 
 
El seu programa més important es diu “Atenció personal i vida autònoma”:  
 
Consisteix en la prestació d'un servei integral a persones amb un elevat nivell de dependència, per 
a millorar la seua qualitat de vida, fomentar la seua autonomia personal, aconseguir la participació 
de l'usuari en les tasques a realitzar i evitar la seua institucionalització, tenint com a base fonamental 
en el desenvolupament del programa la participació de l'usuari en la realització de les tasques. 
 
Web oficial d'ASPAYM http://aspaymcv.org/  
 
 
 

http://aspaymcv.org/index.php/2022/10/21/aspaym-comunidad-valenciana-celebra-sus-40-anos-con-un-acto-solemne/
http://aspaymcv.org/


 
 
2.- CALENDARI  
 

Data Dia Denominació Col·laborador Distància Hora 

29 de gener Diumenge 24a Carrera Popular Galápagos 3F C.A. Galápagos 5.500 m.  9.00 

12 de febrer Diumenge 8a Carrera Never Stop Running "Mai et 
rendisques" 

C.A Never Stop Running 5.000 m. 
HOMOLOGAT 

 9.00 

26 de febrer Diumenge 4a Volta a Peu Runners Ciutat de 
València 

Runners Ciutat de València 5.000 m. 
HOMOLOGAT 

9.00  

29 d'abril Dissabte 4a Carrera per la Discapacitat Oficina Municipal d'Atenció al 
Discapacitat (OMAD) 

5.300 m. 18.00 

14 de maig Diumenge 8a Carrera José Antonio Redolat C.A. Redolat Team 5.000 m. 
HOMOLOGAT 

9.00 

11 de juny Diumenge 5a Carrera Marta Fernández de Castro Team 3FDC 5.000 m. 
HOMOLOGAT 

9.00 

24 de setembre Diumenge 45a Volta a Peu als Barris de Sant 
Marcel·lí i Sant Isidre 

Associacions de Veïns de Sant 
Marcel·lí i Sant Isidre 
 

6.300 m. 9.00 

15 d'octubre Diumenge 13a Volta a Peu dels Falles Junta Central Fallera 4.500 m. 9.00 

 
*Les distàncies de les proves no homologades són aproximades i podran ser modificades per l'organització 
si fora necessari.  
Les modificacions apareixeran contemplades en la Web https://carreras.deportevalencia.com/  

 
3.- INSCRIPCIONS 
 
3.1.- El 18é CIRCUIT DE CARRERES CAIXA POPULAR CIUTAT DE VALÈNCIA 
 
L'edat mínima per a participar en el Circuit és de 14 anys complits abans del començament de la 
primera prova d'aquest. 
 
Les inscripcions es podran realitzar a través de la  Web de la Fundació Esportiva Municipal, 
https://carreras.deportevalencia.com/   
 
Premiem la fidelitat al Circuit pel que donarem preferència als corredors que hagen participat en 
més carreres durant l'edició del Circuit de 2022. 
 
Hi haurà tres terminis d'inscripció: 
 
Des de les 10:00 hores del 19 de desembre fins al 20 de desembre de 2022 a les 23:59 hores. 
Corredors que hagen finalitzat entre 6 i 9 carreres en l'edició del Circuit de 2022.  
 
Des de les 10:00 hores del 21 de desembre fins al 22 de desembre de 2022 a les 23:59 hores. 
Corredors que hagen finalitzat entre 3 i 5 carreres en l'edició del Circuit de 2022.  
 
Des de les 10:00 hores del 23 de desembre de 2022 fins al 10 de gener de 2023 a les 23:59 
hores. Resta de corredors o fins que s'esgoten els 5.000 dorsals previstos per al Circuit.  
 
Passat aquest termini o esgotades les inscripcions només es podrà participar en el Circuit inscrivint-
se carrera rere carrera i no donarà dret a la classificació general d'aquest . 
 
 

https://carreras.deportevalencia.com/
https://carreras.deportevalencia.com/


 
 
Import d’inscripció: 
 
La inscripció en el Circuit té un cost de 12,70 € més 5,00 € en concepte de fiança del xip. El 
pagament es formalitzarà online en el moment de la inscripció a través de T.P.V. 
 
*Una vegada realitzada la inscripció no es podrà retornar en cap concepte l'import d'aquesta .  
En el cas que alguna prova se suspenguera per causes climatològiques l'organització no retornarà 
l'import derivat de la part proporcional del Circuit. 
 
No es permetran canvis en la titularitat de la inscripció una vegada s'haja realitzat. 
 
Finalitzat el Circuit i si no es té pensat tornar a participar en la següent edició, es podrà retornar el 
xip en el punt habilitat per al lliurament de dorsals (durant el temps que aquest dure) del Circuit 
2024. Passat aquest termini ja no es podrà retornar fins a la següent edició. 
 
Els corredors del Circuit rebran un xip i un dorsal que hauran de mantindre durant la seua duració.  
 
*No es retornarà la fiança del xip si aquest es trobara deteriorat.  
 
Recollida de xip i dorsal  
 
Es podran recollir des del 19 al 2 1 de gener de 2022, d'11:00 hores a 20:00 hores, en la botiga 
Intersport del Centre Comercial Ademuz.  
 
*Els corredors inscrits al 18° Circuit que no retiren el dorsal en aquest termini seran donats de baixa 
del mateix (no tindran dret a la devolució de l'import abonat) i només podran participar inscrivint-se 
carrera rere carrera abonant l'import d'inscripció estipulat. 
 
En cas de pèrdua o deterioració del dorsal, el corredor podrà sol·licitar un nou en la taula 
d'incidències de cada carrera amb una hora d'antelació al començament de la prova presentant el 
D.N.I. i aportant 1,00 €. 
 
Pèrdua de xip 
 
En cas de pèrdua del xip s'hauran d'abonar una fiança de 5 ,00 € per a la seua reposició en la 
pròxima carrera en la qual es participe fins a mitja hora abans de l'inici d'aquesta, en la taula 
d'incidències. 
 
La inscripció a l'1 8° Circuit dona dret a la participació en totes les seues proves utilitzant el mateix 
dorsal i xip. N'hi haurà prou amb presentar-se el dia de la carrera a l'hora de l'eixida.  
 
DORSALS PREFERENTS D'EIXIDA.  
 
Hi haurà una sèrie de dorsals que, en funció dels següents criteris, permetran que el corredor puga 
col·locar-se en llocs preferencials en el moment de l'eixida. 
 
 
 



 
L'assignació de dorsals preferents es farà automàticament abans de començar el Circuit a través 
d'un sistema informàtic que reconeixerà la participació i classificació dels corredors/as durant la 17a 
edició del Circuit. 
 
DORSAL PREFERENT A 
 
Dorsal preferent A de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit) 
 
Tots els atletes que en la 17a edició del Circuit celebrada en 2022 van quedar en alguna carrera 
entre els 150 primers per temps real de la general absoluta en homes o entre les 30 primeres 
dones per temps real en categoria femenina. 
 
Els atletes que en el moment de la inscripció puguen acreditar marca de l'any 2022 a través d'un  
enllaç a la classificació de la carrera en concret amb els següents criteris: 
 

 HOMES DONES 

5.000 m.  Sub 17’30’’ Ritme mig mínim de 3’30’’/km Sub 20’ Ritme mig mínim de 4’00 / km 

10.000 m. Sub 36’40’’ Ritme mig mínim de 3’40’’/km Sub 42’ Ritme mig mínim de 4’12’’’/ km 

 
Durant el Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit) 
 
Per a aconseguir un dorsal preferent durant l'edició de 2023 s'hauran de complir els següents 
requisits: 
 

- Quedar entre els 150 primers llocs de la classificació general absoluta de la carrera per 
temps real. 
 

- Quedar entre les 30 primeres dones de la classificació general femenina de la carrera 
per temps real. 

 
DORSAL PREFERENT B 
 
Dorsal preferent B de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit) 
 
Tots els atletes que en la 17a edició del Circuit celebrada en 2022 van quedar en alguna carrera 
entre el 151 i 500 primers per temps real de la general absoluta en homes o entre les 31 i 60 
primeres dones per temps real en categoria femenina. 

 
Independentment de la posició tots els atletes que van quedar entre els 3 primers/as de la seua 
categoria per temps real en alguna carrera de l'edició 2022 i no tinguen dret a dorsal preferent A 
se’ls assignaran un dorsal preferent B. 

 
Durant el Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit) 
 
Per a aconseguir un dorsal preferent durant l'edició de 2023 s'hauran de complir els següents 
requisits: 
 
 
 



 
- Quedar entre els 151 i 300 primers llocs de la classificació general absoluta de la carrera 

per temps real. 
 

- Quedar entre les 3 1 i 60 primeres dones de la classificació general femenina de la 
carrera per temps real. 
 

DORSAL PREFERENT C 
 
Dorsal preferent C de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit) 
 
Tots els atletes que en la 17a edició del Circuit celebrada en 2022 van quedar en alguna carrera 
entre 501 i 1.000 primers per temps real de la general absoluta en homes o entre les 61 i 100 
primeres dones per temps real en categoria femenina. 
 
Durant el Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit) 
 
Per a aconseguir un dorsal preferent durant l'edició de 2023 s'hauran de complir els següents 
requisits: 
 

- Quedar entre els 301 i 500 primers llocs de la classificació general absoluta de la carrera 
per temps real. 
 

- Quedar entre les 61 i 100 primeres dones de la classificació general femenina de la 
carrera per temps real. 

 
DORSAL PREFERENT D 
 
Dorsal preferent D de Circuit (només corredors inscrits a tot el Circuit) 
 
Tots els atletes que en la 17a edició del Circuit celebrada en 2022 van quedar en alguna carrera 
entre el 1.001 i 1.200 primers per temps real de la general absoluta per a homes o entre les 101 
i 150 primeres dones per temps real en categoria femenina. 
 
Nota: Durant el transcurs del Circuit no podrà aconseguir-se el dorsal preferent D 
 
Com retirar el dorsal preferent? 
 
Dorsal preferent de Circuit (atletes que compleixen els requisits abans de la primera prova) 
 
Se haurà de retirar durant el període de recollida de xips i dorsals de la 1 8ª edició del Circuit.  
  
* El sistema està informatitzat i reconeix les classificacions dels corredores en l'edició anterior (no 
fa falta sol·licitar-lo). 
 
 
 
 
 



 
Dorsal preferent de Circuit (atletes que compleixen els requisits una vegada començat el 
Circuit) 
 
Automàticament i con caràcter general, el divendres posterior a la celebració de cada prova els 
atletes que complisquen els requisits per a l'obtenció d'un dorsal preferent seran avisats a través de 
correu electrònic. 
Hauran de recollir el dorsal preferent en la següent prova en la qual participen en la taula de dorsals 
preferents o prèviament en el lloc on l'organització els indique. 
 
3.2.- A ALGUNA DE LES PROVES QUE COMPONEN EL 18é CIRCUIT DE CARRERES CAIXA 
POPULAR CIUTAT DE VALÈNCIA 
 
A través de la  Web de la Fundació Esportiva Municipal, https://carreras.deportevalencia.com/  fins 
a les 20:00 hores del dijous anterior a la celebració de cada carrera o una vegada s'hagen arribat a 
les 1.000 inscripcions. 
 
La inscripció a cada carrera s'obrirà amb caràcter general amb un mes d'antelació a la seua 
celebració. 
 
L'edat mínima per a participar en una prova del Circuit és de 14 anys complits abans del 
començament de la prova en la qual es participe. 
 
Import d’inscripció: 
 
La participació en la carrera té un cost de 2,65 € que es pagarà en línia en el moment de la inscripció 
a través de targeta de crèdit/dèbit. El corredor que no retire el dorsal el dia de la carrera perdrà el 
dret a la devolució de l'import  abonat.  
 
Una vegada realitzada la inscripció no es podrà retornar l'import d'aquest llevat que la prova se 
suspenga. En aquest cas l'organització adoptarà les mesures per a la seua devolució. 
 
No es permetran canvis en la titularitat de la inscripció una vegada s'haja realitzat. 
 
Aclariment: els inscrits en proves soltes del 18° Circuit, no puntuaran en la classificació general 
d'aquest . Puntuaran en la general de la carrera i en la de la seua categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://carreras.deportevalencia.com/


 
Dorsals preferents de carrera: 
 
Per a obtindre un dorsal preferent d'eixida de carrera s'hauran de complir els següents requisits: 
 

 PREFERENT A PREFERENT B PREFERENT C 

HOMES 150 primers de la general absoluta per 
temps real en alguna prova del Circuit 2022 
o 2023 
També…. 
 
Marques en 2021 i 2022 
5.000 metres 
Sub 17’30’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars) 
10.000 metres 
Sub 36’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars) 

151 al 300 de la general absoluta per temps 
real en alguna prova del Circuit 2022 o 
2023 
També…. 
 
Marques en 2021 i 2022 
5.000 metres 
Sub 19’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars)  
10.000 metres 
Sub 39’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars)  

301 al 500 de la general absoluta per 
temps real en alguna prova del Circuit 
2022 o 2023 
També…. 
 
Marques en 2021 i 2022 
5.000 metres 
Sub 20’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars)  
10.000 metres 
Sub 41’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars)  

DONES 30 primeres en la classificació general 
femenina per temps real en alguna prova 
de el Circuit 2022 o 2023 
 
També…. 
 
Marques en 2021 i 2022 
 
5.000 metres 
Sub 20’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars)  
10.000 metres 
Sub 42’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars)  

31 a 60 primeres en classificació general 
femenina per temps real  en alguna prova 
del Circuit 2022 o 2023 
 
També…. 
 
Marques en 2021 i 2022 
 
5.000 metres 
Sub 22’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars)  
10.000 metres 
Sub 44’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars)  

60 a 100 primeres en classificació 
general femenina per temps real en 
alguna prova del Circuit 2022 o 2023 
  
També…. 
 
Marques en 2021 i 2022 
 
5.000 metres 
Sub 23’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars)  
10.000 metres 
Sub 47’00’’ (o equivalent en altres 
distàncies similars)  

 
IMPORTANT: una vegada inscrits a la carrera hauran d'enviar un correu electrònic a 
circuitocarreras@fdmvalencia.es sol·licitant un dorsal Preferent de carrera, indicant la carrera on va 
aconseguir la classificació o la marca que acredite poder accedir a aquesta mena de dorsal abans 
de les 20.00 hores del dijous anterior a cada carrera (passat aquest termini no es tramitarà la 
petició). 
 
Recollida de dorsals: 
 
Per a facilitar la retirada del dorsal l'Organització dona dues opcions: 
 
Botiga Intersport Ademuz situat al Parc Comercial Ademuz 
 
Telèfon  961 48 78 32 
 
Enllaç ubicació https://goo.gl/maps/8kjhcp8vkjrrofwaa  
 
Hi ha aparcament gratuït.  

 
Divendres anterior a la carrera de 17:00 hores a 21:00 hores 
 
Dissabte anterior a la carrera de 10:00 hores a 21:00 hores 
 
 
El dia de la carrera 

mailto:circuitocarreras@fdmvalencia.es
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwVsOQDAQAMD4lbhDI_7tVut1BLdYaysSlKoQpzeTZuVcIjKezfywhqQv4J1qMLYj1o60q7CHt8Fq1LZ1QLWxRsyQL3uUcB0-RMWyx-AV-00CL7QqmmS7vx-A6RwR&q=intersport+centro+comercial+ademuz&rlz=1C1CHBD_esES883ES883&oq=intersport+centro+comercial+a&aqs=chrome.2.69i57j0i512j46i175i199i512j0i22i30.8494j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://goo.gl/maps/8KJhcp8vkjRrofWAA


 
 
Des d' 1 hora 30 minuts abans de la carrera en la zona d'eixida. 
 
Per a retirar el dorsal farà falta presentar el DNI o còpia de la inscripció. 
 
4.- CATEGORIES 
 
Les categories del 18é CIRCUIT DE CARRERES CAIXA POPULAR CIUTAT DE VALÈNCIA 
queden establides com segueix: 
 
Individual: 
 

Nascut/a any CATEGORIES 

2008-2009 Cadet 

2006-2007 Juvenil 

2001-2005 Júnior-Promesa 

1989/2000 Sènior 

1979/1988 Veterà/a “A” 

1969/1978 Veterà/a “B” 

1963/1.968 Veterà/a “C” 

1922/1962 Veterà/a “OR” 

 
Equips: 

 
Per a formar un equip cal emplenar el camp d'equip corresponent en el formulari d'inscripció.  
 
Tot corredor/al fet que s'haja inscrit com a independent podrà formar part d'un equip/club donant-se 
d'alta en un nou durant tot el Circuit. Per a fer el canvi hi ha enviar un mail com a màxim abans de 
les 22:00 hores del dijous anterior a la celebració de cada carrera a cambiardatos@cronochip.com 
per a sol·licitar el canvi. No estarà permés canviar-se d'equip una vegada es pertanga a un. 
 
Falles: 
 
A més de la classificació per equips hi haurà una classificació paral·lela de falles. Es pot participar 
en les dues, no són excloents. En el moment de la inscripció caldrà emplenar el camp de la falla a 
la qual pertany el corredor/a. 
 
S'estableixen dues categories dins de la modalitat Falles: 
 
-  Individual absoluta, masculina i femenina. 
 
 
- Equips: Comptabilitzen els cinc primers atletes tant en la categoria masculina com la femenina. 
 
6.- CLASSIFICACIÓ 

CATEGORIA EQUIPS/CLUBS 

Categoria única. Comptabilitzen els cinc primers atletes tant en categoria masculina com  
femenina. 

mailto:cambiardatos@cronochip.com


 
 
Per a la classificació general del Circuit es tindran en compte els sis millors resultats de les carreres 
disputades. 
 
Classificació General individual del Circuit  
 
Classificació general masculina i femenina absoluta  
 
Per a la classificació general es donaran 3.000 punts al primer classificat, 2.999 punts al segon, i 
així successivament fins al corredor/al fet que arribe en la posició 3.000 que se li donarà un punt.  
A partir d'ací, cada corredor/al fet que arribe a meta se li assignarà un punt independentment de la 
posició. 
En l'assignació de punts es tindran en compte només els inscrits al Circuit. 
 
Classificació general masculina i femenina absoluta de falles  
 
Per a la classificació general es donaran 1.000 punts al primer classificat, 999 punts al segon, i així 
successivament fins al corredor/al fet que arribe en la posició 1.000 que se li donarà un punt.  
A partir d'ací, cada corredor/al fet que arribe a meta se li assignarà un punt independentment de la 
posició. 
 
En l'assignació de punts es tindran en compte només els inscrits al Circuit. 
 
Classificació General per categories 
 
Per a la classificació per categories es procedirà de la mateixa manera que en la general absoluta, 
donant en aquest cas 1.000 punts al primer classificat de cada categoria i així successivament fins 
a la posició 1.000 que rebrà un punt. 
 
En cas d'empat es tindrà en compte: 
 
1r/ El major nombre de proves finalitzades. 
2n/ A igual nombre de proves, el major nombre de primers llocs, segons, tercers, etc. 
3r/ En cas d'igualtat, el millor lloc en la prova de major participació. 
 
Per al còmput final, es consideraran vencedors a els/as atletes amb major nombre total de punts, 
comptabilitzant-se solament les sis millors puntuacions, del total de proves realitzades.  
 
Classificació General del Circuit per equips i Falles 
 
Per a estes classificacions es tindrà en compte la suma dels temps dels primers 5 corredors tant en 
homes com en dones. El que menys temps sume serà el vencedor i així successivament. 
 
Es donaran 100 punts al guanyador, 99 al segon, i així successivament fins a l'equip 100 que 
obtindrà un punt. A partir d'ací cada equip que arribe a meta, se li assignarà un punt 
independentment del lloc d'arribada. 
 
En cas d'empat es procedirà de la següent manera: 
 



 
 

• Se sumaran els llocs dels cinc primers classificats 

• L'equip que menys posats sume quedarà primer. 

• En cas d'igualtat, el millor lloc en la prova de major participació. 
 

Per a aquesta classificació només es tindrà en compte els corredors inscrits al Circuit. 
 
Classificació per equips de la carrera 
 
Per a aquesta classificació es tindrà en compte la suma dels temps dels primers 5 corredors tant en 
homes com en dones. El que menys temps sume serà el vencedor i així successivament. 
Es donaran 100 punts al guanyador, 99 al segon, i així successivament fins a l'equip 100 que 
obtindrà un punt. A partir d'ací cada equip que arribe a meta, se li assignarà un punt 
independentment del lloc d'arribada. 
 
En cas d'empat es procedirà de la següent manera: 
 

• Se sumaran els llocs dels cinc primers classificats 

• L'equip que menys posats sume quedarà primer. 

• En cas d'igualtat, el millor lloc en la prova de major participació. 
 
Per a aquesta classificació puntuaran tant els inscrits a la carrera com al Circuit. 
 
Classificació General de Circuit equip amb més participants  
 
Es tindrà en compte els components d'un mateix equip entrats a meta tant si estan inscrits a tot el 
Circuit com a carrera per carrera. Se sumaran totes les participacions de cada carrera. 
 
El que més participacions sume en el conjunt de carreres serà el vencedor a l'equip més nombrós. 
 
En cas d'empat guanyarà l'equip que haja tingut més corredors entrats en meta en alguna carrera 
del Circuit. 
 
En cas d'igualtat, el que  haja tingut més participants en la prova del Circuit amb més participació. 
 
 
7.- ORGANITZACIÓ 
 
Tots els participants inscrits en el 18é CIRCUIT DE CARRERES CAIXA POPULAR CIUTAT DE 
VALÈNCIA, pel fet de participar en una carrera del Circuit, accepten el reglament particular del 
mateix i el de cadascuna de les proves, formalitzant la inscripció amb tots els drets i obligacions que 
li corresponen. 
 
L'organització es reserva la potestat de canviar els recorreguts definits, proves convocades o 
modificar el Reglament, circumstàncies que serien informades als participants a través de: 
https://carreras.deportevalencia.com/.    
 
Els participants inscrits estaran coberts per les assegurances legalment establides. 
 



 
 
8.- DESQUALIFICACIONS 
 
Amb la finalitat de perseguir els comportaments anti-esportius s'establiran les següents mesures: 
 
- El xip i dorsal són personals i intransferibles 
Tot participant pel fet d'estar inscrit al Circuit o a una carrera serà responsable del xip i dorsal que li 
entregue l'organització. 
 
- L'Organització es reserva el dret sancionador 
L'organització tindrà caràcter d'autoritat i serà el sancionat el que haja d'aportar en el termini de 24 
hores des de la comunicació de la infracció les proves pertinents per a la seua defensa. Passat 
aquest termini la sanció serà oficial. 
 
- Participant sense xip o dorsal 
Tot participant que córrega sense xip o dorsal no se li permetrà l'entrada en la línia de meta. Cent 
metres abans de l'arribada un equip de l'Organització  convidarà a aquests corredors a abandonar 
la prova. 
 
L'organització establirà les mesures legals oportunes per a identificar al corredor sense xip o dorsal. 
En cas de ser identificat se li prohibirà la participació en la resta de les carreres que resten del 
Circuit. 
 
- Participants amb més d'un xip 
Tot participant que siga detectat amb más d'un xip, l'organització anotará el seu número de dorsal i 
se li prohibirà la participació en la resta de les carreres que resten del Circuit. 
 
- Participants que no realitzen la totalitat del recorregut 
Tot participant que no realitze el recorregut íntegre del circuit i que siga detectat pels voluntaris que 
es distribueixen al llarg circuit seran desqualificats de la carrera. 
 
- Participants que demostren una actitud violenta 
Tot participant que demostre una actitud violenta tant amb l'Organització com amb la resta dels 
corredors i espectadors podrà ser sancionat amb la desqualificació de la carrera o en funció de la 
seua gravetat amb la prohibició de la participació en la resta de carreres que resten del Circuit. 
 
- Participants que no tenint dorsal preferent isquen en la primera eixida 
Tot participant que no siga posseïdor de dorsal preferent pels mitjans reglamentaris i isca des de la 
primera eixida no se li comptabilitzarà la carrera i no apareixerà en la classificació. 
 
Desqualificació del Circuit  
 
La desqualificació del Circuit suposarà la prohibició de la participació en la resta de les carreres que 
resten d'aquest . El xip del corredor serà donat de baixa. Si es detectara la participació d'aquest 
participant en alguna carrera del Circuit estant sancionat se li prohibirà la participació en la següent 
edició del Circuit. 
 
La decisió sobre la possible desqualificació de l'atleta per les circumstàncies a dalt esmentades, o 
qualsevol altra, serà adoptada pel Comité Organitzador. El Comité Organitzador estarà compost per 



 
dos tècnics esportius de la F.D.M. i comptarà amb l'assessorament d'un tècnic jurídic pertanyent a 
la F .D.M. 
 
Totes les arribades a meta es gravaran en vídeo i es prendran fotos d'aquesta . 
 
La Fundació Esportiva Municipal assumirà el control i seguiment de els/les atletes inscrits/es en el 
18é Circuit mitjançant un sistema per “XIP”, que haurà de ser col·locat entre els cordons de la 
sabatilla per als inscrits a tot el Circuit i a través d'un dorsal/xip als participants inscrits només a la 
carrera. 
 
9.- OBSEQUIS I PREMIS 

 
Per carrera 
 
 -  Medalla per als 3 primers/es classificats de cada categoria. 
 -  Medalla especial als 3 primers/es classificats de la categoria absoluta. 
 -  Trofeu als 3 primers/es equips/clubs classificats. 
  
Vencedors de l'1 8° Circuit  
 
- La Fundació Esportiva Municipal atorgarà trofeu i un val Intersport per valor de 150,00 € a canviar 
en material esportiu als tres primers classificats de cada categoria. 
 
- Els tres primers equips/clubs classificats de la categoria masculina i femenina rebran trofeu i val 
Intersport de 500,00 € a canviar en material esportiu. 
 
- Els tres primers classificats de la general absoluta tant en categoria masculina com femenina 
rebran trofeu commemoratiu. 
 
- Trofeu a l'equip amb més participació femenina en el Circuit. 
 
- Trofeu a l'equip amb més participacions. 
 
Vencedors de la modalitat Falles 
 
La Junta Central Fallera serà l'encarregada d'entregar els premis d'aquesta modalitat en la Gala de 
l'Esport Anual. La J.C.F. s'encarregarà d'avisar als guanyadors la data i lloc de lliurament dels 
premis. 
 
Hi haurà trofeu als tres primers fallers absoluts tant en la modalitat masculina com en la femenina i 
trofeu als 3 millors equips fallers. 
 
Serveis al corredor en el Circuit 
 

- Samarreta “FINISHER” commemorativa a tots els corredors que finalitzen un mínim de 6 
carreres (tant inscrits al Circuit complet o carrera per carrera) 

- Sorteig de dorsals per a l'any 2024 entre tots els corredors que hagen finalitzat les 8 carreres 
del Circuit en les següents carreres: 

o Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València 2024 



 
o 10K / 5K Ibercaja 
o 15K Nocturna València 
o 15K València oberta a la Mar 
o Mitjana Marató FTA 
o Marató FTA 

- E-mail recordatori de cada carrera 

- Calaixos d'eixida ordenats per ritmes de carrera 

- Avituallament líquid en meta 

- Assegurança d'accidents 

- Serveis mèdics 

- Enviament de classificacions a través d'APP oficial del Circuit amb el temps oficial i real, lloc 
i mitjana per quilòmetre 

- Classificacions en la Web del Circuit després d'acabar la carrera 

- Foto-Reportatge d'eixida i meta 

- Vídeo-Reportatge d'eixida i meta 
 
10.- RECLAMACIONS 
 
Una vegada publicats els resultats de cada carrera, es podran efectuar les reclamacions oportunes 
fins a les 24:00 hores del dilluns posterior a la prova i sempre per escrit, no acceptant cap reclamació 
fora d'aquest termini. Es podran fer a través del correu electrònic circuitocarreras@fdmvalencia.es. 
Transcorregut aquest termini es publicaran les classificacions definitives. 
 
El corredor que per qualsevol circumstància no aparega en la classificació i haja participat en la 
carrera haurà d'aportar prova de la mateixa fins a les 24:00 del dimarts posterior a la celebració de 
la carrera. 
 
 
Com aportar prova de participació? 
 
A través de les fotos i vídeos d'arribada que es podran trobar en la Web 
https://carreres.deportevalencia.com/   
 
11.- CANVI DE DADES PERSONALS 
 
L'atleta que necessite realitzar alguna modificació de les seues dades ha d'enviar un correu 
electrònic a circuito@cronochip.com abans de les 20:00 hores del dijous anterior a cada carrera. 
 
12.- RESULTATS 
 
Els corredors que hagen descarregat l'APP oficial del Circuit rebran després de finalitzar la carrera 
un missatge amb el seu resultat. 
 
Els resultats també es podran consultar en la Web https://sportmaniacs.com/es  
 
13.- RESPONSABILITAT 
 
Amb la inscripció, els participants es donen per assabentats i accepten les normes del present 
reglament, així com les condicions i característiques de l'activitat.  

mailto:circuitocarreras@fdmvalencia.es
https://carreras.deportevalencia.com/
mailto:circuito@cronochip.com
https://sportmaniacs.com/es


 
 
Així mateix, els participants majors d'edat accepten, sota la seua responsabilitat, que només podran 
inscriure's en l'activitat si ells, o els menors d'14 anys al seu càrrec als qui hagueren inscrit, 
reuneixen les condicions psico-físiques i d'aptitud precises per a participar en l'activitat, exonerant 
de responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres entitats o institucions relacionades, o els 
seus empleats, per qualsevol accident derivat d'aquest incompliment.  
 
L'organització assumeix les seues responsabilitats legals com a organitzador d'una prova esportiva 
en via pública de naturalesa competitiva i, en conseqüència, mantindrà formalitzat i en vigor una 
assegurança que cobrisca la responsabilitat civil de l'esportista, així com la responsabilitat civil per 
danys al públic i a tercers per l'activitat desenvolupada. Així mateix, cada corredor degudament 
inscrit en aquesta categoria quedarà cobert per una assegurança d'accidents.  
 
14.- PROVES PER A MENORS DE 14 ANYS (LIMITADES A 300 participants) 
 
Amb el objectiu que els menors de 14 anys també gaudisquen d'aquesta mena d'esdeveniments 
esportius i puguen amb el pas dels anys incorporar-se a les carreres del Circuit, s'estableixen en les 
següents carreres del Circuit diferents distàncies per als més joves: 
 

Data Dia Denominació Hora 

12 de febrer Diumenge 8ª Carrera Never Stop Running "”Nunca te 

rindas” rendisques" 

10:10 

26 de febrer Diumenge 4ª Volta a Peu Runners Ciutat de València 10.10 

29 d'abril Dissabte 4ª Carrera per la Discapacitat 19.10 

14 de maig Diumenge 8ª Carrera José Antonio Redolat 10.10 

11 de juny Diumenge 5ª Carrera Marta Fernández de Castro 10.10 

15 d'octubre.  Diumenge 13ª Volta a Peu dels Falles 10.10 

 
 
 
CATEGORIES I DISTÀNCIES 
 
Totes les categories seran mixtes. 
 

CATEGORIA ANYS DE NAIXEMENT DISTÀNCIA 

SUB14 Els que compleixen durant l'any 13 i 12 anys 1.000 m. 

SUB12 Els que compleixen durant l'any 11 i 10 anys  800 m. 

SUB10 Els que compleixen durant l'any 9 i 8 anys 600 m. 

SUB 8 Els que compleixen durant l'any 7 i 6 anys 400 m. 

SUB 6 Menors de 6 anys 200 m. 

 

• Les distàncies es podran adaptar en funció de cada carrera (són orientatives) 

• Els horaris podrien patir modificació en funció dels inscrits a cada categoria. 
 
INSCRIPCIONS  
 
A través de la Web de la Fundació Esportiva Municipal https://carreras.deportevalencia.com/  fins a 
les 20:00 hores del dijous anterior a la celebració de cada carrera o una vegada s'hagen arribat a 
les 300 inscripcions. 
La inscripció a cada carrera s'obrirà amb caràcter general amb un mes d'antelació a la celebració 
d'aquesta. 

https://carreras.deportevalencia.com/


 
 
El cost de la inscripció serà d'1,00 € que anirà íntegrament donat a l'entitat solidària ASPAYM 
(Associació de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques de la Comunitat 
Valenciana). 
 
RECOLLIDA DE DORSALS (menors de 14 anys) 
 
Per a facilitar la retirada del dorsal l'Organització dona dues opcions: 
 
Botiga Intersport Ademuz situat al Parc Comercial Ademuz 
 
Telèfon:  961 48 78 32 
 
Enllaç ubicació: https://goo.gl/maps/8kjhcp8vkjrrofwaa  
 
Hi ha aparcament gratuït.  

 
Divendres abans de cada carrera de 17:00 hores a 21:00 hores 
 
Dissabte abans de cada carrera de 10:00 hores a 21:00 hores 
 
El dia de la carrera 
 
Des d'1 hora 30 minuts abans de la carrera en la zona d'eixida. 
 
Per a retirar el dorsal farà falta presentar el DNI o còpia de la inscripció. 
 
 
 
CLASSIFICACIONS  
 
Totes aquestes categories són NO COMPETITIVES. Pel fet d'arribar a meta tots els participants 
rebran un obsequi per part de l'organització. 
 
RESPONSABILITAT 
 
Amb la inscripció, els participants es donen per assabentats i accepten les normes del present 
reglament, així com les condicions i característiques de l'activitat.  
 
Així mateix, la persona major d'edat que autoritze els menors d'aquestes categories, assumeix sota 
la seua responsabilitat que reuneixen les condicions psico-físiques i d'aptitud precises per a 
participar en l'activitat, exonerant de responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres entitats 
o institucions relacionades, o els seus empleats, per qualsevol accident derivat d'aquest 
incompliment.  
 
 
 
 
 

http://aspaymcv.org/index.php/2022/10/21/aspaym-comunidad-valenciana-celebra-sus-40-anos-con-un-acto-solemne/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwVsOQDAQAMD4lbhDI_7tVut1BLdYaysSlKoQpzeTZuVcIjKezfywhqQv4J1qMLYj1o60q7CHt8Fq1LZ1QLWxRsyQL3uUcB0-RMWyx-AV-00CL7QqmmS7vx-A6RwR&q=intersport+centro+comercial+ademuz&rlz=1C1CHBD_esES883ES883&oq=intersport+centro+comercial+a&aqs=chrome.2.69i57j0i512j46i175i199i512j0i22i30.8494j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://goo.gl/maps/8KJhcp8vkjRrofWAA


 
 
15. MODALITAT NO COMPETITIVA “Al TEU RITME”  
 
Perquè tothom puga gaudir del Circuit s'estableix la modalitat “AL TEU RITME” on es podrà gaudir 
del recorregut d'una manera més pausada i amb un requeriment físic menor. Aquesta modalitat es 
podrà fer corrent, caminant o en marxa nòrdica. 
 
En aquesta modalitat no existeixen classificacions i es pot participar sense límit d'edat. És ideal per 
als menors de 14 anys que vulguen participar en companyia dels seus pares i mares, per als quals 
vulguen combinar caminar amb córrer o per als quals no s'han decidit encara per la carrera 
competitiva.  
 
En la majoria dels recorreguts de les carreres del Circuit es podrà optar per un recorregut reduït que 
estarà indicat perquè la distància no siga un problema. 
 
Categories:  
 
Al ser NO COMPETITIVA no existiran categories. 
 
Edats de participació: 
 
Està obert a totes les edats. Els participants menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats 
obligatòriament per un adult. 
 
Temps límit per a realitzar la prova. 
 
S'estableix un temps d'12 minuts per quilòmetre per a finalitzar la prova des del tret d'eixida.  
 
Aquell participant que supere el temps límit per quilòmetre se li indicarà a través de l'organització 
que queda fora de l'esdeveniment sent a partir d'aqueix moment un ciutadà més que haurà de 
circular per la vorera i respectar les normes de circulació. 
 
 
Inscripcions “AL TEU RITME” (8 proves del Circuit) 
 
No hi ha edat mínima per a inscriure's en aquesta modalitat. 
 
Les inscripcions es podran realitzar a través de la Web de la Fundació Esportiva Municipal, 
https://carreras.deportevalencia.com/  
 
Des de les 10:00 hores del 23 de desembre de 2022 fins al 10 de gener de 2023 a les 23:59 hores 
o fins a esgotar els 500 dorsals previstos per a aquesta modalitat.  
 
Cost Inscripció 
 
5,00 € que es destinaran íntegrament a l'ONG ASPAYM (Associació de persones amb lesió 
medul·lar i altres discapacitats físiques de la Comunitat Valenciana). 
 
 

https://carreras.deportevalencia.com/
http://aspaymcv.org/index.php/2022/10/21/aspaym-comunidad-valenciana-celebra-sus-40-anos-con-un-acto-solemne/


 
 
Recollida de dorsal  
 
Es podran recollir des del 19 al 21 de gener de 2022, d'11.00 hores a 20.00 hores, a la botiga 
Intersport del Centre Comercial Ademuz.  
 
*Els corredors inscrits en aquesta modalitat del 18é Circuit que no retiren el dorsal en aquest termini 
seran donats de baixa del mateix (no tindran dret a la devolució de l'import abonat) i només podran 
participar inscrivint-se carrera rere carrera abonant l'import d'inscripció estipulat. 
 
En el cas que alguna prova se suspenguera per causes climatològiques l'organització no retornarà 
l'import derivat de la part proporcional del Circuit. 
 
Inscripcions “Al TEU RITME” per carrera (limitat a 3 00 participants) 
 
A través de la Web de la Fundació Esportiva Municipal, https://carreras.deportevalencia.com/ fins a 
les 20:00 hores del dijous anterior a la celebració de cada carrera. 
 
La inscripció s’obrirà amb caràcter general amb un mes d'antelació a la celebració d'aquesta. 
 
El cost de la inscripció serà de 1,00 € que anirà íntegrament donat a l'entitat solidària ASPAYM 
(Associació de persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques de la Comunitat 
Valenciana). 
 
 
Recollida de dorsals  
 
Per a facilitar la retirada del dorsal l'organització dona dues opcions: 
 
Botiga Intersport Ademuz situat al Parc Comercial Ademuz 
 
Telèfon: 961 48 78 32 
 
Enllaç ubicació: https://goo.gl/maps/8kjhcp8vkjrrofwaa  
 
Hi ha aparcament gratuït.  

 
Divendres abans de cada carrera de 17:00 hores a 21:00 hores. 
 
Dissabte abans de cada carrera de 10:00 hores a 21:00 hores. 
 
El dia de la carrera 
 
Des d'1 hora 30 minuts abans de la carrera en la zona d'eixida. 
 
Per a retirar el dorsal farà falta presentar el DNI o còpia de la inscripció. 
 
 
 

https://carreras.deportevalencia.com/
http://aspaymcv.org/index.php/2022/10/21/aspaym-comunidad-valenciana-celebra-sus-40-anos-con-un-acto-solemne/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwVsOQDAQAMD4lbhDI_7tVut1BLdYaysSlKoQpzeTZuVcIjKezfywhqQv4J1qMLYj1o60q7CHt8Fq1LZ1QLWxRsyQL3uUcB0-RMWyx-AV-00CL7QqmmS7vx-A6RwR&q=intersport+centro+comercial+ademuz&rlz=1C1CHBD_esES883ES883&oq=intersport+centro+comercial+a&aqs=chrome.2.69i57j0i512j46i175i199i512j0i22i30.8494j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://goo.gl/maps/8KJhcp8vkjRrofWAA


 
16. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les dades de caràcter personal (Nom i Cognoms, D.N.I. / Passaport / N.I.E. o un altre document 
oficial identificatiu, adreça, telèfon, correu electrònic, sexe, edat, dades bancàries, imatge, categoria, 
modalitat o distància, talla de samarreta, pertinença a Club o un altre col·lectiu) transmesos en la 
inscripció són tractats, en qualitat de responsable, per l'OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL 
DE VALÈNCIA (d'ara en avant, FDMV). 
 
La persona que efectua la inscripció al 18é Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València en 
qualsevol de les seues modalitats, garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, 
vigència, autenticitat de les dades personals proporcionades.  
 
La persona que efectua la inscripció actuarà en el seu propi nom. En cas d'actuar en nom o per 
compte de l'inscrit, garanteix que ostenta la representació necessària per a actuar en el seu nom i 
atorgar els consentiments i acceptacions requerides. La FDMV quedarà indemne enfront de 
qualsevol reclamació sobre aquest tema que poguera interposar-se per la persona en el nom de la 
qual o pel compte de la qual ha manifestat actuar. 
 
La inscripció només pot realitzar-se per persones majors de 14 anys. En el cas de ser menor de 14 
anys, haurà de ser inscrit per compte i sota la responsabilitat de titular de la pàtria potestat o tutela. 
La FDMV podrà requerir documentació mitjançant la qual s'acredite l'edat del menor o, en el seu 
cas, del representant legal. En tot cas, les inscripcions de menors de 14 anys podran realitzar-se, 
normalment, fins a esgotar dorsals, en la zona de lliurament de dorsals als participants.  
 
Les dades personals seran tractats per als següents fins: 
 

• Gestió de la inscripció a les carreres o esdeveniments a través del formulari en línia. 

• Gestió de la participació a l'esdeveniment, d'acord amb el present Reglament. 

• Dotació de xip i dorsal, personal i intransferible.  

• Control dels temps i publicació dels resultats o classificacions en llistats físics i/o electrònics.  

• Lliurament de trofeus o altres obsequis a guanyadors i, en el seu cas, participants.  

• Publicació d'imatges dels participants en galeria digital o altres mitjans.  

• Difusió, a temps real o en diferit, de la carrera, mitjançant fotografies o vídeos dels 
participants, amb finalitats d'informació i promoció institucional d'aquest esdeveniment de 
caràcter públic. La difusió es podrà efectuar a través de mitjans de comunicació, xarxes 
socials, pàgines web, canals digitals o qualsevol altre mitjà, sense contraprestació 
econòmica a favor del participant. 

• Enviament de comunicacions informatives, per mitjans electrònics, sobre esdeveniments 
relacionats amb les carreres i que puguen resultar del seu interés. 

 
La base legal per al tractament de les dades de caràcter personal és la gestió, desenvolupament i 
seguiment derivats de la relació contractual entaulada amb la inscripció a l'esdeveniment i 
l'acceptació del Reglament.  
 
El tractament de les dades de contacte per a l'enviament de les comunicacions informatives 
s'efectua amb base al consentiment que vostè ens haja manifestat, mitjançant el sistema habilitat a 
tals efectes. En qualsevol cas, si vostè no seguira interessat a rebre informació d'interés, podrà 
revocar el consentiment donat en qualsevol moment o, en el seu cas, per tractar-se d'un tractament 



 
legitimat, oposar-se a la recepció d'aquestes comunicacions, exercint tal dret. En totes les 
comunicacions es facilitarà un procediment gratuït i senzill perquè vostè puga donar-se de baixa. 
 
Les dades personals dels participants seran conservats durant el període de preinscripció o 
inscripció i realització de l'esdeveniment. Així mateix, es conserven durant el termini de prescripció 
de les accions que pogueren sorgir en relació amb el present Reglament; així com durant els 
períodes establits, legalment, per qualsevol reclamació que poguérem rebre d'organismes oficials 
en compliment les normatives vigents.  
 
En tot cas, podran conservar-se les dades dels participants per més temps amb finalitats estadístics 
i d'arxiu històric i interés públic.  
 
Les dades personals de les persones interessades en la recepció d'informació institucional es 
mantindran en el sistema, de manera indefinida, en tant la persona interessada no sol·licite la seua 
supressió o oposició a l'enviament. 
 
Les dades seran cedides per a poder dur a terme l'esdeveniment al qual s'ha inscrit a entitats o 
col·lectius col·laboradors per a l'organització, desenvolupament i seguiment de la carrera. També 
podran ser objecte de cessió a mitjans de comunicació social per a la difusió de l'esdeveniment.  
 
Les dades personals també seran comunicats a l'entitat asseguradora, Divina Seguros, a fi de tindre 
la relació de persones integrades en la cobertura dels incidents o accidents que pogueren produir-
se en el desenvolupament de l'esdeveniment esportiu.  
 
Igualment existeixen prestacions de serveis de tercers a la FDMV, que s'han regulat a través d'un 
contracte on s'estableixen les mesures que asseguraran la protecció dels drets dels titulars de les 
dades, complint en tot moment amb els requisits establits en el Reglament Europeu de Protecció de 
Dades. Entre els prestadors de serveis més comuns es troben, empreses de cronometratge i/o 
organització d'esdeveniments. 
 
En tot cas, les dades seran comunicades a aquelles Administracions Públiques amb competència 
en la matèria, quan així s'exigisca legalment. 
 
Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o, en el seu cas, 
oposició, presentant un escrit en FDMV – PROTECCIÓ DE DADES Passeig de la Petxina, 42, 
46008, València. Podrà sol·licitar-se, en el seu cas, document acreditatiu de la identitat del 
sol·licitant i en cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també 
documente que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.  
 
En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà presentar una 
reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades (dpd@fdmvalencia.es) o, en el seu cas, davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).   
 

mailto:dpd@fdmvalencia.es
http://www.aepd.es/

