
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE TURÍS

PATROCINA:

COL·LABORA:

REGLAMENT VOLTA A PEU A TURÍS 2022

Article 1r.- L'Ajuntament de Turís, organitza la 33ª Volta a Peu, el dilluns 1 d'agost de 2022 a partir de las
18:00 en les categories infantils i la prova absoluta a les 20:00 hores a l'eixida en la plaça Vicent Ribes.

Article  2n.- Podran competir tot aquell atleta degudament inscrit, en una única categoria absoluta en
masculí i femení per a la prova reina. Per a les categories de menors, s'assignaran categories en funció de
la següent  taula d'edats:



CATEGORIES
(masculines i
femenines)

NASCUTS EN ELS ANYS DISTÀNCIA HORA

PREXUPETINS
NO COMPETITIVA

2020-2021 30 metres 18:00

XUPETINS
NO COMPETITIVA

2017-2018-2019 60 metres
(de la Plaça de l'església a la Plaça
Vicent Ribes)

A continuació

PREBENJAMINS 2015-2016 300 metres
(1 volta per el cantó del Bar Cono i
tornar pel Carrer de Baix)

A continuació

BENJAMINS 2013-2014 600 metres
(1 volta pel cantó de la placeta del
Marqués i tornar pel Carrer de Baix)

A continuació

ALEVINS 2011-2012 1000 metres
(1volta fins a la bodega i tornar pel
Carrer de Baix

A continuació

INFANTILS 2009-2010 1600 metres
(2 voltes fins al carrer on estava Mapfre i
tornar pel carrer de Baix)

A continuació

JUVENILS-CADETS 2008-2005 2000 metres
(2 voltes fins a la bodega i tornar pel
carrer de Baix

A continuació

ENTREGA DE TROFEUS CATEGORIES INFERIORS 19:30

ABSOLUTA i
LOCALS

De 2004 endavant, amb 18
anys complits el dia de la
prova

7.700 metres 20:00

ENTREGA DE TROFEUS CATEGORIES ABSOLUTES I LOCALS
(quan acabe la prova o les 21 hores)

Les edats es consideren complides en l´any en curs 2022. Aquestes categories seran masculines i
femenines.

RECORDEM QUE LA PROVA NO ÉS CRONOMETRA I NO HI HAURÀ LLISTATS DE
CLASSIFICACIÓ

Es considera corredor local, a tots els membres del club Triesport Turís o tot aquell que

haja nascut o estiga empadronat en qualsevol part del terme municipal de Turís amb una

antiguitat d'almenys 1 any. L'Organització podrà exigir la identificació del corredor local en la

inscripció, en el lliurament de dorsal o en finalitzar la prova, mitjançant document oficial (DNI,

passaport o permís de conduir), i DESQUALIFICARÀ el corredor que no la puga acreditar o haja

alterat alguna data.



Article 3r.-TROFEUS I OBSEQUIS. Trofeu per als tres primers corredors de totes les categories
masculins i femenins, i tot allò que puga aconseguir l'organització fins esgotar existències.

En les categories infantils, hi haurà una camiseta commemorativa que es repartirà el dia de la
prova. No s’assegura el tallatge. Les categories de prexupetins i xupetins NO SERÀ
COMPETITIVA, i hi haurà una medalla per a cada participant.  El lliurament de trofeus per a la
resta de categories es realitzarà a les 19:30 de la vesprada.

En la categoria absoluta i local, els trofeus de la categoria absoluta es faran quan acabe la prova,
una vegada entrat en meta l'últim corredor, o a les 21 hores.

Hi haurà avituallament líquid al final de totes les proves i, per a l'absoluta, hi haurà en el km 4,5 i al
final de la prova: aigua, isotònic i fruita més la bossa del corredor amb la samerreta
commemorativa (la talla no està assegurada) més allò que puga aconseguir l'organització.

Article 4t. INSCRIPCIONS:

Per a les categories infantils locals, arreplegaran el dorsal i faran la inscripció a l'Ajuntament de
Turís des del dia 4 fins al 29 juliol en horari de matí per a una major previsió de participants, aigua i
regals.

Els atletes infantils de fora del poble hauran d'apuntar-se mitjançant la web
cronorunner.com de manera gratuïta i hauran d'arreplegar el pitral el dia de la prova.

EL DIA DE LA CARRERA NO ES FARAN INSCRIPCIONS DE MENORS.

En la categoria absoluta i per a una major previsió de participants, aigua i regals, la inscripció es
farà des del dia 4 fins al 29 juliol pagant 1 euro mitjançant el següent enllaç cronorunner.com.
L'organització demana responsabilitat en l'assistència a tots els corredors que s'inscriguen, ja que
la compra d'aigua, fruita, assegurança, i sobretot del regal depén d'esta inscripció que quedarà
tancada en 500 corredors.

EL DIA DE LA CARRERA NO ES FARAN INSCRIPCIONS.

Article 5é.- DORSALS. Els pitrals es repartiran el mateix dia de la prova. Si els voluntaris estan
organitzant les carreres infantils,  els pitrals es repartiran quan s'acaben les curses.
Si hi ha bastants voluntaris, és repartiran des de les 17:00 de la vesprada fins a 15 minuts abans
del començament de la prova.
Article 6é.-Tot corredor que córrega sense estar inscrit, sense dorsal, dorsal canviat o sense l'edat
reglamentària o falsejada ho fa baix la seua responsabilitat (o pare, mare o tutor/a), sense tenir
dret a cap de les prerrogatives a les quals tenen dret els corredors oficialment inscrits.

http://www.cronorunner.com/
http://www.cronorunner.com/


Article 7é.- Els dorsals hauran d'anar col·locats en el pit, sense manipular ni doblegar.
Seran desqualificats aquells atletes:
1.- No realitze el recorregut complet.
2.- No porte ben visible el seu dorsal, el manipule i/o el cedisca a un altre corredor.
3.- Altere les dades facilitades a l'organització pel que fa a les que figuren en el seu
D.N.I. o fitxa federativa.
4.- No facilite a l'Organització la documentació que se li requerisca.

Article 8é.- El recorregut de la prova consta de 7.700 metres, amb ferm irregular. Consta d'una
primera volta per dins del casc urbà per a després eixir per camins rurals de la població en un
recorregut a una única volta.

Article 9é.- Es disposaran llocs d'avituallament líquid en els Km 4,5 i Meta

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/volta-a-peu-a-turis-2015-08-03-10511023

Article 10é.- L'organització habilitarà una zona de pàrquing prop del poliesportiu municipal, on
també estarà el servei de dutxes en el gimnàs municipal, a 300 metres de la meta.

Article 11é.- L'Organització no es fa responsable dels danys morals, físics i materials que puguen
patir o causar els participants a ells mateixos o a terceres persones durant la prova.

Article 12é.- Tot participant degudament inscrit disposa d'una Assegurança d'Accident Esportiu i
un altre de Responsabilitat Civil, que cobrirà les incidències que pogueren sorgir durant la
celebració de la prova. Qualsevol de les assegurances no seran vàlides en el cas de malalties,
imprudències, negligències, inobservances de les lleis i del reglament, ni tampoc cobrirà despeses
per desplaçaments

Article 13é.- Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Comité Organitzador, no més
tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. Les resolucions d'aquest
comité són inapel·lables.

Article 14é.- No es permetrà la inclusió de cap tipus de vehicle no autoritzat per l'organització,
durant el recorregut de la prova, procedint a la seua retirada immediata per part de la Policia Local.

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/volta-a-peu-a-turis-2015-08-03-10511023


Article 15é.- El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, si bé l'organització es
reserva la possibilitat de suspendre-la o modificar-la sempre que es considere un perill per als
participants. En el cas que la Generalitat Valenciana decrete alerta màxima d'incendis Nivell-3 o
per pluges torrencials, la prova quedaria suspesa automàticament, ja que en aquestes condicions
queda totalment prohibit realitzar cap activitat prop de terrenys forestals. Una vegada suspesa la
prova, no es reintegraran els diners, perquè la despesa per a l'organització ja s'ha realitzat.

Article 16é.- Tots els inscrits, pel fet de fer-ho coneixen i accepten el present reglament. En cas de
dubte, prevaldrà el criteri de l'Organització. Pel fet d'inscriure's, el participant declara el següent:
“Em trobe en un estat de salut òptim per a participar en la carrera, a més eximisc de tota
responsabilitat a l'organització, patrocinadors o altres institucions participants de qualsevol
accident o lesió que poguera patir abans, durant o després de la pràctica esportiva, renunciant des
de ja a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats. Durant el
desenvolupament de la prova contribuiré en tot el que siga possible amb l'organització, en tal
d'evitar accidents personals. Autoritze a més que l'organització faça ús publicitari de fotos, vídeos i
nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o internet, sense esperar un
pagament o recompensació per aquest aspecte”.


