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REGLAMENT	DE	LA	VI	VOLTA	A	PEU		

BONESTAR-LA	LLACUNA	
	
Article	1r-	HOTEL	RURAL	BONESTAR-LA	LLACUNA	organitza	 la	VI	edició	de	 la	volta	a	
peu,	 en	 la	 qual	 podrá	 participar	 qualsevol	 persona,	 sense	 distinció	 de	 sexe,	 raça	 o	
nacionalitat.	
	
Article	 2n-	 La	 prova	 tindrà	 lloc	 el	 dimarts	 1	 de	 maig	 de	 2018	 a	 les	 10:30	 hores	
(caminants)	i	11h	(corredors),	per	un	circuit	pel	paratge	natura	de	La	Llacuna	amb	una	
distancia	de	11.800	metres,	amb	l'eixida	i	meta	en	l’Hotel	Rural	Bonestar	de	la	Llacuna.	
Hi	 haurà	 d'avituallament,	 en	 el	 kilometre	 5.	 L'organització	 es	 reserva	 el	 dret	 a	 fer	
qualsevol	modificació	del	recorregut.	
	
Article	3r-	El	preu	per	a	inscriures	a	la	VI	volta	a	peu	será	de	7	euros	(10€	el	dia	de		la	
cursa)	 fent-se	 efectiu	 en	 el	 moment	 de	 la	 inscripció	 a	 través	 de	 la	 página	 web	
www.cronorunner.com.	
	
Samarreta		conmemorativa	per	a	cada	participant	inscrit	per	a	la	cursa.	
	
Una	vegada	la	inscripcio	s´haja	fet	efectiva,	NO	SERA	REEMBOLSADA,	excepte	en	el	cas	
de	que	no	es	celebre	la	prova.	
	
El	 control	 de	 temps	 de	 la	 prova	 absoluta	 es	 realitzarà	 mitjançant	 el	 sistema	 de	
cronometrage	amb	xip	i	serà	obligatori	torna-lo	a	la	finalització	de	la	prova.	En	cas	de	
pèrdua,	 no	 devolució	 o	 quansevol	 tipus	 de	 negligència	 a	 l´hora	 de	 tornar	 el	 xip	 es	
penalitzarà	als	implicats	amb	una	sanció	de	12€.	
	
L´organització	 s´encarregarà	 d´informar	 a	 l´infractor	 de	 la	 no	 devolució,	 prenent	 les	
mesures	oportunes	a	la	base	de	dades	per	a	properes	curses.	
	
El	circuit	de	la	prova	no	està	adaptat	per	a	fer-lo	en	cadira	de	rodes.	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

VII	VOLTA	A	PEU	BONESTAR-LA	
LLACUNA	

	
	

	
Article	4t	–	Les	inscripcions	es	tancaran	el		29	d’Abril.	
	
Article	5é-	Hi	haurà	quatre	tipus	de	classificacions:	
Classificació	general	absoluta	(orde	d'arribada)	
Classificació	general	(masculina	i	femenina)	
Classificació	per	categories	(en	funció	de	l'edat	i	sexe)	
Classificació	de	corredors	locals	(masculina	i	femenina)	
	
Article	6é-	En	la	classificació	per	categories	les	edats	i	els	trofeus	seràn	el	següents:	
	
	
HORA	 CATEGORIA	 DISTANCIA	

10:30	 MARCHA	 11800	

11:00	 CARRERA	 11800	

	
LES	CATEGORIES	PER	A	LA	CARRERA	SERAN:	
	

Senior-M (2002 - 1984) 

Senior-F (2002 - 1984) 

Veterano A-M (1983 - 1974) 

Veterano A-F (1983 - 1974) 

Veterano B-M (1973 - 1964) 

Veterano B-F (1973 - 1964) 

Veterano C-M (1963 - 1918) 

Veterano C-F (1963 - 1918) 

	
Article	 7é-	 Tindràn	 trofeu	 els	 tres	 primers	 classificats	 de	 cada	 categoria,	 els	 tres	
primers	 absoluts,	 així	 com	 el	 primer	 local	 en	masculí	 i	 femení	 i	 el	 primer	 i	 primera	
caminat/a.		
Els	trofeus	seran	acumulatius.	
Atletes	locals	sols	seran	considerats	els	empadronats	en	Villalonga.	
	



	
	

VII	VOLTA	A	PEU	BONESTAR-LA	
LLACUNA	

	
	

Article	 8é-	 Les	 reclamacions	 o	 impugnacions	 són	 competència	 l’organització	 de	 la	
prova,	al	qual	li	s'han	de	presentar	verbalment,	fins	30	minuts	després	de	donar-se	els	
resultats	oficials.	La	decisió	serà	inapel·lable.	
	
L’hotel	Rural	Bonestar	vetlarà	pel	cumpliment	d´aquest	Reglament.	
	
Article	9é-	Seran	desqualificats	tots	els	corredors	que	no	facen	el	recorregut	complet,	i	
els	que	córreguen	en	una	categoria	que	no	els	corresponga.	
També	aquells	que	façen	un	us	mal	 intencionat	del	xip	o	dorsal,	 i	que	no	porten	el	
dorsal	degudament	posat.	
	
Article	10é-	L'Organització	declina	totes	les	responsabilitats	de	possibles	danys	que	els	
corredors	 puguen	 ocasionar	 a	 terceres	 persones	 o	 a	 ells	 mateixos	 fisics	 o	 morals	
durant	 la	prova,com	a	conseqüència	de	patiment,	 lesions,	 imprudencia	o	negligència,	
així	com	la	falsificació	de	dades	del	participant	a	la	inscripció.	
	
De	 conformitat	 amb	el	 que	 s’ha	 establert	 a	 l’article	 5	 de	 la	 llei	 orgànica	 15/1999,de	
Protecció	de	dades	de	caràcter	personal,	l’informem	de	que	les	dades	facilitades	seran	
incorporades	 a	 un	 fitxer.	 La	 finalitat	 del	 tractament	 de	 les	 dades	 es	 l’organització	 i	
gestió	 de	 l'esmenta't	 circuit,	 sent	 necessari	 aportar	 aquestes	 dades	 per	 poder	
participar	 en	 les	 diferents	 proves.	 Aquestes	 dades	 personals	 seran	 comunicades	 a	
l’empresa	encarregada	del	cronometratge	i	a	les	entitats	i	organismes	organitzadors	de	
cada	una	de	les	proves	que	composen	el	circuit.	
La	inscripció	en	el	present	circuit	suposa	el	consentiment	del	titular	per	al	tractament	
de	les	seues	dades	personals,	així	com	la	comunicació	i	la	publicación	d’aquestes	en	els	
mitjans	de	comunicació.	D’acord	amb	els	 interessos	promocionals	del	 I	Circuit	Ribera	
de	 Xúquer,	 els	 inscrits	 cedeixen	 de	 manera	 indefinida	 a	 l’organització	 el	 dret	 de	
reproduir	 el	 nom	 i	 cognoms,	 la	 seua	 imatge	 i	 les	 classificacions	 obtingudes,	 en	
qualsevol	mitjà	de	comunicació	(premsa	escrita,	Internet,	radio	o	televisió).	
Els	 titulars	 podran	 exercir	 els	 seus	 drets	 d’accés,	 rectificació,	 cancel·lació	 i	 oposició	
dirigint-se	per	escrit	a	l’entitat	organitzadora.	
	
Article	11é-	Hi	haurà	un	servei	mèdic	i	d'ambulància	en	Meta	i	en	cua	de	carrera,	fins	
la	seua	finalització.	
	
Article	12é-	Tots	els	participants,	podràn	utilitzar	les	dutxes	que	hi	hauran	habilitades	
per	l’Hotel	Rural.	
	
Article	13é-	Tots	els	corredors	tindran	dret	al	menú	especial	elaborat	per	Restaurant	
Bonestar.	
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Article	15é-	Tot	participant	pel	fet	d'inscriure´s,	declara	haver	llegit	
i	accepta	aquest	reglament.	
	
	
	
	


