
 

I VOLTA A LA TAPERERA “NOCTURNA” 

REGLAMENT 

 

1. Els participants de la I Volta a la Taperera “nocturna” tenen l'obligació de conèixer i acceptar 

aquest reglament. 

 

2. Els organitzadors, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llubí, organitzen la I Volta a 

la Taperera dissabte 18 de setembre de 2021 a les 19:00h en la Plaça de l'Esglèsia. Es tracta 

d'una carrera a peu amb dues distàncies i una caminada (no competitiva) que consisteix a 

completar els recorreguts de 6 i 12 km aproximadament. 

 

3. Normativa bàsica: 

- És obligatori utilitzar calçat adequat i frontal 

- És obligatori respectar l'entorn i els rivals. 

- Queda prohibit llançar embolcalls de gels, barretes energètiques o similars. 

El fet de no complir aquest punt, pot implicar l'expulsió de la carrera. En cas de retirada ho 

comunicaran als voluntaris o organitzadors de la prova. 

 

4. Els organitzadors es comprometen a senyalitzar correctament el recorregut i vetllar per a 

garantir la seguretat dels participants. 

 

5. Els organitzadors disposaran de la infraestructura i voluntaris necessaris per al correcte 

desenvolupament de la prova. 

 

6. Les inscripcions es realitzaran de manera en línia en la plataforma 

www.sportmaniacsbaleares.com. El dia de la carrera, l'organització, proporcionaran un dorsal 

amb el xip incorporat, que s'haurà de col·locar en la part davantera del cos i haurà de ser 

visible en tot moment. El cronometratge es realitzarà mitjançant el sistema 

de Sportmaniacs Balears. 

 

7. Preus de la inscripció: 

- 12€ per a la distància de 12km 

- 6€ per a la distància de 6km i caminada 

- Inclou assegurança d'un dia. 

-Inclou xip. 

-Les inscripcions es tancaran dia 16/09/21 

 

 

 



8. Drets d'inscripció: 

- Participació en l'esdeveniment. 

- Dorsals de la prova més obsequi. 

- Sopar 

– Avituallament durant la prova: 

Distància 12km,  líquid als 6km 

Distància 6km, líquid als3,5km 

Arribada a meta, líquid i sòlid 

9. L'edat mínima per a participar és de 16 anys 

 

10. Categories i premis: 

- Hi haurà PREMI per als 3 primers classificats ABSOLUTS MASCULINS I FEMENINS.  

- Hi haurà premi per a 1r i 1a classificats local. 

 

11. L'organització exigirà la presència dels vencedors de la prova en els actes protocol·laris. En 

cas de no presentar-se el vencedor perdrà el seu premi.  

 

12. Els organitzadors habilitaran un espai de zona tècnica i avituallament. 

 

13. Els participants, en realitzar la inscripció i per tant acceptar aquest reglament, autoritzen 

l'organització la utilització de la seva imatge en fotografies i vídeos corresponents a 

l'esdeveniment. 

 

14. El corredor/a que s'inscriu, reconeix que és apte físicament per a participar en la carrera. 

 

15. El corredor/al fet que s'inscriu, es declara responsable de: 

- En els últims 14 dies, no tenir cap símptoma de COVID-19. 

- En els últims 14 dies, no haver tingut cap resultat positiu de COVID-19. 

- En els últims 14 dies, no haver estat en contacte o convivència amb algun cas positiu de 

COVID-19. 

- Acceptació de la clàusula COVID-19 que es troba entre els documents de la prova. 

 

16. El corredor, en registrar-se a aquesta prova, exonero expressament a l'organització i a tots 

els patrocinadors i empreses col·laboradores i a tot el personal involucrat amb aquestes 

institucions i empreses col·laboradores de la responsabilitat civil extracontractual que pogués 

eventualment demandar-se'ls, arran de fets esdevinguts per causes o en ocasió de les meves 

activitats com a participant en aquesta prova. 

 



17. Els organitzadors de la prova es reserven el dret de modificar o suspendre la competició 

sota motius de força major o altres motius aliens a aquesta. 

 

 


