
 

XXII EDICIÓ - VOLTA A PEU LLAURÍ 
- Reglament Any 2018 - 

 
 
Article 1r- L’AJUNTAMENT DE LLAURÍ organitza la XXII edició de la Volta a 
Peu a Llaurí, que formarà part del CIRCUIT CAIXA POPULAR RIBERA DEL 
XUQUER  en la qual podrà participar qualsevol persona, sense distinció de sexe, raça 
o nacionalitat.  
 
 
Article 2n- La prova tindrà lloc divendres 27 de juliol de 2017 a les 20:00 hores, per 
un circuit de 8.000 m amb eixida des del Poliesportiu de Llaurí.  
El control de corredors en meta quedarà tancat pasada un hora i quart des de l’hora 
d’eixida. 
Queda totalment prohibida la circulació d’aquells vehicles no autoritzats per 
l’organització. 
 
 
Article 3r- El preu per inscriures será de 5 € per participant (els empadronats a 
Llaurí l’inscripció será gratuita) i totes les inscripcions es podrán fer per qualsevol 
de les següents webs: 
 

www.cronorunner.com 
www.circuitriberadexuquer.com 

 
Les inscripcions podrán efectuar-se fins a les 23.59 hores del dimecres 25 de juliol 
de 2018. 

Una vegada l’inscripció s´haja fet efectiva, NO SERÀ REEMBOLSADA, excepte en 
el cas de que no es celebre la prova. El control de temps de la prova es realitzarà 
mitjançant el sistema de cronometrage amb xip. 

No es realitzaran noves inscripcions després de les dates de termini assenyalades ni 
tampoc el dia de la cursa. 

No será admés cap corredor sense inscripció prèvia. 

 
Article 4t – Els dorsals es donaran el mateix dia de la prova en la linia d’eixida fins 
mig hora abans del començament de la cursa, on es demanara el DNI del corredor per 
a poder retirar el dorsal. 
 
 

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


 

Article 5t- La classificació estarà marcada pel sistema amb xip i els trofeus seràn per 
als 3 primers de cada categoría. També hi haurà trofeu per al primer i primera local 
general. 
 

CATEGORÍA DISTANCIA NASCUTS 
JUNIOR - M i F 8000 m 2000 - 1996 
SÉNIOR - M i F 8000 m 1995 – 1984 

VETERANS A - M i F 8000 m 1983 - 1974 
VETERANS B - M i F 8000 m 1973 – 1964 
VETERANS C - M i F 8000 m 1963 o abans 

LOCALS - M i F 8000 m Totes les categories 
*La categoría es calcula per any de naixement, i no per dia de la cursa. 

Podran participar tots majors de 18 anys amb bona condició física que no pose en 
perill la seua integritat. 
 
 
Article 6t- Hi haurà un lloc d’avituallament d’aigua a mitat del recorregut. La prova 
estarà animada per un servei de música i megafonía.  
Hi haurà servei de dutxes al poliesportiu municipal. 
 
 
Article 7é- 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 serán 
incorporades a un fitxer. L’inscripció en la present prova suposa el consentiment del 
titular per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la 
publicació d’aquestes en els mitjans de comunicació. D’acord amb els interessos 
promocionals de la prova, 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 8é- Hi haurà un servei mèdic a meta i una ambulància móvil durant tota la 
carrera fins a la seua finalització.  
La cursa estarà coberta per una assegurança de responsabilitat civil i un altra 
d’accidents per als corredors no federats, amb les cobertures establides al Reial 
Decret 849/1993 de 4 de juny.  



 

L’organització recomana com a norma de prudència la realització d’un 
reconeixement mèdic abans de la cursa. 
 
 
Article 9é- Tots els atletes, pel fet d’estar inscrits, accepten el present Reglament. En 
cas de dubte, manca d’informació o interpretació d’una norma prevaldrà el criteri de 
l’organització. 
 
 
Article 10é- Desqualificacions. Els motius de desqualificació de la cursa són: 
 
¾ No realitzar el recorregut complet de la cursa. 
¾ No portar el xip facilitat per al cronometratge. 
¾ Participar amb un dorsal o xip assignat a altre corredor. 
¾ Realitzar l’inscripció amb les dades alterades. 
¾ Abandó del recorregut delimitat per a la cursa. 
¾ No facilitar a l’organització la documentació requerida. 
¾ Mostrar un comportament antiesportiu. 

 
 
Article 11é- 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’organització vetlarà pel cumpliment 
d´aquest Reglament. 
 
 

 
Vine i gaudeix de l’esport a l’estiu d’una manera divertida 

 
- Regidoria d’Esports de Llaurí - 

 


