
 

 

REGLAMENT DEL CIRCUIT CARRERES POPULARS VILA-REAL 

El SME de Vila-real amb la col·laboració de les associacions i clubs, organitza el 

“CIRCUIT DE CARRERES POPULARS VILA-REAL”. 

L’objectiu principal del circuit és incentivar la participació en les activitats de running 

com un hàbit de vida saludable entre totes les edats i proporcionar la seguretat tant al 

participant, voluntari, organitzador i públic. 

Article 1º: PARTICIPANTS 

El circuit constarà de 7 proves de diferents distàncies compreses entre els 5 y els 6 

km, obertes a homes i dones des de els 14 anys. Els participants menors d’edat 

precisaran d’autorització del representant legal. 

Article 2º: CALENDARI DE PROVES 

Les proves per a l’any 2022 son:  

• 8 maig   5K V Cursa Popular Moviment Consolació 

• 18 juny                 6K Cursa per parelles Celtic Submarí 

• 2 juliol  5K Nocturna Creu Roja 

• 17 setembre   5K Cursa 200 anys Rosarieres 

• 23 octubre  5K SME   

• 13 novembre  5K Cursa Solidària Lluïsos 

• 30 desembre  5K Sant Silvestre Vila-real  

 

Les dates es poden modificar per raons alienes a l’organització.  

La gala de lliurament de trofeus es realitzarà a principis de l’any següent.  

Article 3º: INSCRIPCIÓ 

Les inscripcions es poden realitzar:  

- Telemàticament 

- Presencial 

Article 4º: PUNTUACIÓ 

Durant el transcurs de totes les proves es durà a terme una classificació general 
absoluta i per categories. 



 

 

Les classificacions finals absoluta i per categories tindrà en compte a aquells 

participants que hagen puntuat en al menys 3 de les proves del circuit. La puntuació 

final serà el sumatori de les puntuacions aconseguides en totes les curses del circuit.  

Quan diversos corredors de la mateixa categoria entren a meta amb el mateix temps, 

rebran la mateixa puntuació i s’assignarà al següent classificat els punts que li 

corresponguen per ordre de posició.   

A tindre en compte: 

• L’empat es resol sempre a favor del participant que més curses ha disputat, si 

persisteix, guanyarà el corredor de major edat.  

4.1. Sistema de puntuació per a la classificació absoluta y per a la de  
categories: 

POS. PUNTS POS. PUNTS POS. PUNTS POS. PUNTS POS. PUNTS 

1º 75 11º 38 21º 28 31º 18 41º 8 

2º 60 12º 37 22º 27 32º 17 42º 7 

3º 50 13º 36 23º 26 33º 16 43º 6 

4º 45 14º 35 24º 25 34º 15 44º 5 

5º 44 15º 34 25º 24 35º 14 45º 4 

6º 43 16º 33 26º 23 36º 13 46º 3 

7º 42 17º 32 27º 22 37º 12 47º 2 

8º 41 18º 31 28º 21 38º 11 48º 1 

9º 40 19º 30 29º 20 39º 10 49º 1 

10º 39 20º 29 30º 19 40º 9 50º 1 

A partir de la 50º posició comptabilitzarà 1 punt. 

4.2. Per equips: 

Per a puntuar en la classificació col·lectiva per equips, tenen que inscriure’s tots els 

membres amb el mateix nom d’equip al llarg de totes les proves i es tindrà en compte 

el sumatori de la puntuació dels 5 primers classificats del club de la general absoluta 

tant masculina como femenina. 

 



 

 

4.3. Finisher: 

Obtindrà el premi de FINISHER del circuit, aquell que participe en totes les proves del 

circuit amb la possibilitat de fallar a una. 

Article 5º: CATEGORIES 

Tant en categoria masculina como femenina existeixen les següents categories: 

• De 14 a 19 anys (de 2008 a 2003) 

• De 20 a 24 anys (de 2002 a 1998) 

• De 25 a 29 anys (1997 a 1993) 

• De 30 a 34 anys (1992-1988)  

• De 35 a 39 anys (de 1987 a 1983) 

• De 40 a 44 anys (de 1982 a 1978)  

• De 45 a 49 anys (de 1977 a 1973)  

• De 50 a 54 anys (1972 a 1968) 

• De 55 a 59 anys (de 1967 a 1963) 

• De 60 a 64 anys ( de1962 a 1958) 

• De 65 a 69 anys (1957 a 1953) 

• De 70 a 74 anys (1952 a 1948) 

• De 75 a 79 anys (1947 a 1943) 

• Més de 80 anys (nascuts  en 1942 o abans) 

 

Article 6º: PREMIS 

Se premiarà als tres primers de cada categoria, a més dels tres primers classificats 

absoluts, tant masculins com femenins i al millor equip masculí i femení. 

Article 7º: RECLAMACIONS 

Fins 72 hores després de la publicació dels resultats en la web del circuit: 

https://www.circuitcarrerespopularsvila-real.com, via email a sreula@vila-real.es 

Article 8º: RESPONSABILITAT CIVIL I D’ACCIDENTES 

Tots els atletes participants tindran cobertura de responsabilitat civil i d’accidents 

subscrit per cada organització en cada prova. 

Els participants assumeixen baix la seua responsabilitat estar en les condicions 

físiques necessàries per a la participació en les diferents proves del circuit.  

 



 

 

Article 9º: DESCALIFICACIONS 

Els participants que no respecten el reglament, atempten contra la seguretat dels 

demés corredors, no atenguen les indicacions de l’organització, no porten el dorsal 

visible en la arribada, participen amb un dorsal o chip assignat a un altre corredor, no 

realitzen el recorregut en la seu totalitat o no complisquen el temps calculat per cada 

distància seran desqualificats. 

Article 10º: RITME DE CARRERA 

A l’efecte de compatibilitzar el desenvolupament de les proves amb el ritme de la vida 

ciutadana s’estableix: 

- En curses inferiors o iguals a 5km el temps màxim establert per kilòmetre 

per finalitzar la cursa serà de 8 min/km. 

 

 

 

 

 

 

 

Superat aquest temps s’obrirà el circuit al transit i es retirarà al participant al segon 

kilòmetre de l’incompliment del horari de carrera establert. 

 

 
Vila-real, febrer 2022 

1 km 8' 

2 km 16' 

3 km 24' 

4 km 32' 

5 km 40' 


