
 

 

        

 

REGLAMENT DE LA PROVA: 

Art. 1.  L’AJUNTAMENT DE VILLALONGA, mitjançant la Regidoria 

d’Esports, junt amb el G.E. ELS LLOPS VILLALONGA, organitzen la  

XI edició de la VOLTA A PEU A VILLALONGA 2018. La prova tindrà 

lloc el dia 29 de setembre de 2018 a les 19:00 h. i forma part d ́una 

de les proves puntuables del “3er Circuit Curses Populars Safor-

Valldigna”.  

Art. 2. Aquest any el circuit tindrà un recorregut semi-urbà de 

9.800mts. (aprox.). Tots els punts quilomètrics estaran 

degudament senyalitzats. L’eixida i arribada estarà situada al 

passeig “Presbitero Giner”. L’Organització es reserva el dret de 

poder canviar aquest circuit per qualsevol causa, meteorològica  

o de força major.  

Art. 3.  La entrega de dorsals i xips tindrà lloc a la “CASA DE 

CULTURA” (passeig “Presbitero Giner”). Per a la retirada del dorsal 

serà imprescindible la presentació del D.N.I. i serà el mateix dia de 

la prova de 17:30 h. a 18:45 h.  Els atletes hauran de fer l´entrada 

a meta amb el xip i el dorsal, el qual  duran visible al pit durant el 

transcurs de la prova. Podrà ser motiu de desqualificació, el no 

portar el  dorsal i xip a l´arribada, qui no finalitza  la prova, no 

completar la totalitat del recorregut i qui no respecte  les 

indicacions de l´organització.  
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Art. 4. Podran participar totes les persones majors de 18 anys que 

ho desitgen i que estiguin correctament inscrites en temps i 

forma. Totes aquelles persones que no estiguin correctament 

inscrites, estaran fora de la prova i per tant no incloses en 

l'assegurança esportiva d'aquesta. La cursa serà cronometrada pel 

sistema de xip retornable i únicament els participants inscrits  a 

aquesta cursa ( ELS INSCRITS AL CIRCUIT NO), ho han de retornar 

al acabar la prova als voluntaris assignats per l’organització en la 

zona d’arribada, de no ser així l’atleta que l’extravia haurà 

d’abonar la quantitat de 12€ a l’organització. 

CONTROL DE LA PROVA: La classificació i el cronometratge de la 

prova correrà a càrrec de l’empresa crono4sports. 
 

Art. 5. CATEGORIES. 

Les categories de la cursa son les establides pel circuit i son les  

següents, tenint en compte l’any natural que es fa la inscripció.  

Juniors         Masculí i Femení  (1999-2000) 

Sèniors         Masculí i Femení  (1984-1998) 

Veterans A  Masculí i Femení  (1979-1983) 

Veterans B  Masculí i Femení  (1974-1978) 

Veterans C  Masculí i Femení  (1969-1973) 

Veterans D  Masculí i Femení  (1964-1968) 

Veterans E  Masculí i Femení  (1959-1963) 

Veterans F  Masculí i Femení  (1958-abans) 



Art. 6. L’entrega de trofeus es realitzà en finalitzar l’últim 

participant de la prova. Els trofeus queden establerts de la 

següent manera: 

· 3 primers classificats masculí i femení de totes les categories. 

· 3 primers classificats LOCALS masculí i femení, aquests trofeus 
es lliuraran sense distinció de categoria. Es considera atleta local 
tot aquella persona empadronada à Villalonga i tots els socis del 
G.E. ELS LLOPS VILLALONGA. 
    Hi haurà una bossa del corredor per a tots els participants que 
finalitzen la prova amb tots els regals que pugui aconseguir 
l'organització. 
 
Art. 7. L ‘inscripció  es realitzarà mitjançant la pàgina web: 

www.crono4sports.es 
 

 L’ inscripció únicament per a  aquesta prova tindrà un preu de 3€ 

i tindran un detall commemoratiu .Es tancarà el divendres dia 28 
de setembre de 2018 a les 14:00h., únic pagament amb Targeta 
de Crèdit.  

S’admetran inscripcions el dia de la prova amb un preu de 5€. 

Els inscrits el dia de la prova NO tindran dret a trofeu, sols 

tindran dret a la bossa del corredor. 

Art. 8. AVITUALLAMEMTS: Durant el recorregut de la prova hi 

haurà 1 control d’avituallament líquid al Km 5. (aprox.)  També hi 

haurà un avituallament  final líquid i sòlid per a tots els 

participants en la zona de arribada. 

 Durant el transcurs de la prova només podran seguir la prova 

aquells vehicles autoritzats per l´organització. Està totalment 

prohibit seguir la prova amb bicicleta o amb qualsevol altre 

vehicle. 

http://www.crono4sports.es/


 
Art. 9.  Hi haurà servei mèdic i d’ambulància a la cursa. 
L’aparcament públic estarà situat al final de l’Avinguda “Blasco 
Ibanez”(front “DULCESOL”), a 200mts (aprox.) de la línia d’eixida i 
arribada, també es podrà aparcar al llarg de tota l’ Avinguda i als 
voltants. 
  Els vestidors i dutxes estaran situats al “Camp de futbol”. També 
hi haurà serveis de massatges gratuïts en línia de arribada. 
 
Art. 10. L’organització no es fa responsable dels danys que durant 
el transcurs de la prova pugen ocasionar-se els participants o a 
terceres persones; no obstant això, tots els participants estaran 
coberts per una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i 
una assegurança esportiva, d’acord amb el Reial Decret 
1428/2003, del Reglament de Circulació. 
 
 
Art. 11. Totes les reclamacions es dirigiran al director de la cursa i 
comitè tècnic designat a l’efecte, que decidiran les qüestions no 
incloses en el present reglament. L´organització es reserva el dret 
d´efectuar qualsevol alteració del reglament o del programa fins 
el mateix dia de la prova. 
 
Art. 12. Tots els participants pel  fet d´inscriure´s i de prendre 
l´eixida en la prova implica l´acceptació en la totalitat d´aquest 
reglamenti també el del circuit. En cas de dubte prevaldrà el criteri 
de l´organització. 
 

Art. 13. DIFUSIÓ:  
Els participants autoritzen la captura en vídeo i fotografia de la 
seua imatge durant el transcurs de la prova i la posterior difusió.  


