REGLAMENT XXXIV
VOLTA A PEU LA POBLA LLARGA
MEMORIAL JULIO SALOM
ARTICLE 1 : La regidoria d'esports i cultura de l'ajuntament amb
la col·laboració de K2 cafelounge i Penya Mohicans organitzen la
XXXIV volta a peu.
La prova es realitzarà el dissabte 1 d'octubre
a partir de les 16:30 h les categories inferiors i la cursa absoluta a
les 18:30 h.
ARTICLE 2 : El circuit té una distància total de 8km (3 passos
per meta) .L'eixida i la meta estaran situades al carrer Muntanya,
davant del col·legi Sanchis Guarner i el K2. Els avituallaments
estaran ubicats al km 4 (2n pas per meta) i a la fi de la cursa .
ARTICLE 3 : Inscripcions: La inscripció es fara en
CRONORUNNERS en la carrera absoluta i s'hi abonarà 2€.
les inscripcions es faran fins el divendres 28-9-2022 a les 23:59
o fins a arribar al límit de inscrits que será de 300.
El dia de la prova es faran inscripcions sense dret a classificació i
samareta
Les inscripcions del xiquets seran gratuites i es realitzaran el
mateix dia de la prova
La entrega de dorsals es reatlizara el mateix dia de la prova ,fins
l'hora d' eixida (imprescindible la presentació del DNI)

ARTICLE 4 : Els servicis mèdics estaran ubicats en l'ambulatori
(c/Sant Vicent, a 100m de meta ). També es diposarà d'una
ambulància i un equip mèdic que atendrà als atletes que ho
necessiten. La cursa està coberta per una assegurança de

responsabilitat civil.
ARTICLE 5 : Hi haurà servici de vestuari i dutxes per als
participants al poliesportiu municipal David Albelda.

ARTICLE 6 : El circuit estarà restringit al tràfic comptant amb
membres de la policia local ,protecció civil i voluntaris per al
control del mateix. Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova
seran els designats per l'organització. La policia local podrà
retirar-los del circuit per evitar possibles accidents.
ARTICLE 7 : Serà desqualificat tot aquell atleta que no
complisca les distàncies marcades o desobeïsca les ordres dels
jutges de la prova.
Tots els inscrits , pel fet de participar lliure i voluntàriament,
accepten les normes i el present reglament , declarant trobar-se en
bones condicions físiques i assumint el risc derivat de la pràctica
esportiva .
ARTICLE 8: Tots els corredors nascuts en altres pobles però que
pertanyen a la Penya Mohicans ,es podran inscriure com a locals
amb el conseqüent dret a trofeu. Els trofeus locals es lliuraran a
partir del 3r de la general de cada categoria . Cap atleta podrà
duplicar trofeu .

ARTICLE 9 : La 34 volta a peu La pobla llarga col.laborà amb
l'associació contra el càncer AECC, 1€ de cada participant
inscrit a la plana web, anirà destinat a la lluita contra el càncer

CATEGORIES I TROFEUS :
Querubí :
0 a 6 anys
Pre-Benjamí : 6 i 7 anys
Benjamí :
8 i 9 anys
Aleví fem.
10 i 11 anys
Aleví masc. 10 i 11 anys
Infantil fem. 12 i 13 anys
Infantil mas . 12 i 13 anys

100m
200m
400m
600m
600m

16:30
16:40
16:50
17:00
17:10

medalles
medalles
medalles
1ª,2ª,3ª i 1ª loc.
1º,2º,3º i 1º loc.

1 km
1 km

17:20
17;30

1ª,2ª,3ª i 1ª loc.
1º,2º,3º i 1º loc.

18:30

1ª,2ª,3ª i
1ª,2ª,3ª local

Senior fem.

14 a 34 anys

8 km

Senior masc.

14 a 34 anys

8 km

18:30

1º,2º,3º i
1º,2º,3º local

Veterà A fem. 35 a 49 anys

8 km 18:30

1ª,2ª,3ª i
1ª,2ª,3ª local

Veterà A masc. 35 a 49 anys

8 km 18:30

1º,2º,3º i
1ª,2ª,3ª local

Veterà B fem.

A partir de 50 anys

8 km 18:30 1º,2º,3º i
1ª,2ª,3ª local

Veterà B masc. A partir de 50 anys 8 km 18:30 1º,2º,3º i
1ª,2ª,3ª local

