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ARTICLE 12. Tot allò que no està previst en aquest reglament s’ajustarà a la normativa de
RFEA.
ARTICLE 13. Tos els participants accepten íntegrament tant aquest reglament com el
reglament del X Circuit Cajamar de Carreres Populars de la Vall d’Albaida. En cas de dubte
prevaldrà el criteri de l’Organització.
ARTICLE 14. Per causes alienes a l’organització, aquesta podrà en qualsevol moment,
canviar el recorregut de la prova.

PREMIS

 S’entregaran trofeus als tres primers classificats/des de les categories establertes en
l’article 4.

 S’entregarà un trofeu per als tres millors locals classificats/des de la General.

ALTRES INFORMACIONS

 En acabar la prova hi haurà aigua i refrecs per als participants, així com servei de
dutxes instal·lades en el poliesportiu municipal.

Circuit solidari:



Grup R.E. d’Atletisme Serra d’Agullent

X VOLTA A PEU A LA VILA D’AGULLENT 2018
___________________________________________________________________________

REGLAMENT

ARTICLE 1. La Regidoria de Joventut i Esports de l’Ajuntament d’Agullent i el Grup de
Recreació Esportiva d’Atletisme Serra d’Agullent organitzen la X Volta a Peu a la Vila
d’Agullent 2018, a la qual tindran accés totes les persones que ho desitgen sense cap distinció.
Esta prova forma part del X Circuit Cajamar de Carreres Populars de la Vall d’Albaida.
ARTICLE 2. Els/as atletes que desitgen participar en el X Volta a Peu a la Vila d’Agullent
hauran d'efectuar la seua inscripció gratuïta a la pàgina web www.mancovall.com la fitxa
d’inscripció haurà d’estar emplenada, amb totes les dades, correctament. La quota
d’inscripció és de 5,00 €, 1 euro anirà destinat a la Fundació ANIMA. L’ingrés de la quota
s’abonarà mitjançant TPV virtual a l’hora de formalitzar la inscripció en la web de
www.mancovall.com i s’haurà de fer-se fins del divendres 01 de juny de 2018.

NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA PROVA EN CAP CAS.

ARTICLE 3. Els dorsals/xips es recolliran en la línia d’eixida presentant el DNI, o altre
document identificatiu oficial.
ARTICLE 4. La carrera serà el dissabte 02 de juny de 2018, a les 19:30 hores, i les categories
seran les següents:

MASCULÍ/FEMENÍ TROFEUS
Nascuts any Masculí/Femení

JÚNIOR 2001 i 2002 (16 i 17 anys amb autorització paterna) 3 primers classificats
SÈNIOR 1984 i 2000 (18-34 anys) 3 primers classificats

VETERANS/ES A 1974 fins 1983 (35-44 anys) 3 primers classificats
VETERANS/ES B 1964 fins 1973 (45-54 anys) 3 primers classificats

MASTERS 1963 i anteriors (55 o més) 3 primers classificats

ARTICLE 5. Hi haurà dos punts d’avituallament a mitja prova i al final de la mateixa, situada
en la Font Jordana.
ARTICLE 6. El recorregut estarà senyalitzat kilòmetre a kilòmetre.
ARTICLE 7. L’organització podrà demanar el DNI o document acreditatiu als primers
classificats.
ARTICLE 8. Els organitzadors declinen tota responsabilitat pels danys que per la seua
participació en la prova puga ocasionar-se el corredor/a a si mateixa o a terceres persones.
ARTICLE 9.  Hi haurà una adequada atenció mèdica per a tots els participants.
ARTICLE 10. Les impugnacions sobre la classificació, així como qualsevol altra reclamació,
seran resoltes pels organitzadors de la carrera.
ARTICLE 11. Només podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per l’organització.


