REGLAMENT
Article 1º La regidoria d´esports de l´Ajuntament d´Algar de Palància (València)
organitza la “XXXIV Volta a Peu a Algar de Palància 2018”
Cronometrada per l´equip de www.megustacorrer.com amb sistema de xip.
Article 2º El recorregut de la prova és de DEU MIL METRES (10.000m) tenint
lloc el 13 d´Octubre a les 18:00h amb eixida i meta a la Plaça Major .
Tots els corredors correctament inscrits estaran coberts per un segur
d´accidents i responsabilitat civil.
Es disposarà d´ambulància medicalitzada i metge en carrera.
Article 3º
El preu de la inscripció de la prova:
 5€ del 13 d´Agost fins 6 d´Octubre
 7€ del 7 al 13 d´Octubre.
Les inscripcions es poden realitzar:





Segorsport (deportes Angel). Calle Alicante, 1, 12400 Segorbe,
Castellón.
A través de la pàgina web www.megustacorrer.com
A través de la pàgina web www.carreraspopulares.com
A través de la página web www.tudorsal.com

LIMIT INSCRIPCIONS EN 500 PARTICIPANTS
Article 4º Serveis de la prova:









Cronometratge xip en dorsal
Fisioterapeutes per massatges de descàrrega en línia de meta
Servei fotogràfic
Samarreta tècnica per a tots
Dos avituallaments , a meitat del recorregut i en línia de meta.
Fruita, cervesa, aigua en meta.
Dutxes al poliesportiu municipal (piscina)
Ambulància medicalitzada i metge.

El lliurament de dorsals es farà a la Plaça Major entre les 16:30 fins 15 minuts
abans de la prova

Article 5º Els participants de la carrera a peu s´agruparan en les següents
categories:


Categories carreres infantils No competitiva:

CATEGORIA
Xupetins
Benjamins i Alevins
Infatils i Cadets


EDAT / DISTÀNCIA
De 1 a 4 anys 100m
De 5 a 10 anys 500m
De 11 a 15 anys 2.500m

Categories Carrera Absoluta 10k:

CATEGORIA
Juniors
Seniors
Veterà A
Veterà B
Locals

EDAT
De 16 a 19
De 20 a 39 anys
De 40 fins 54 anys
> 55
>16

Les categories estàn diferenciades entre masculí i femení.




Medalles per tots primers xiquets i xiquetes de les categories infantils.
Tots els xiquets duran el dorsal nº 1. Categoria no competitiva.
Trofeus per a les tres primeres dones i homes de cada categoria de la
carrera absoluta.
Trofeu per a les tres primeres dones i homes en la categoria de
corredors locals. Aquesta categoria deurà indicar-se a la inscripció, i
seran considerats els corredors que:
o Córreguen amb el club local, TROTALGAR.
o Empadronats al poble.

La entrega de premis es farà en meta a partir de les 19:30 hores.
Article 6º L´Organització es desentén de tota responsabilitat pels danys que
els participants puguen acusar-se a si mateixos com a altres persones en la
prova.
Article 7º Totes les fotografies, imatges, cartelleria, pàgines web a la firma del
reglament es cedeixen a l’organització intemporalment.
Article 8º Durant el desenvolupament de la prova els únics vehicles que
podran seguir la mateixa seran els de la organització.
Article 9º Seran descalificats tots aquells participants que no atenguen les
indicacions de l’organització, els que no duguen el dorsal perfectamente visible

en la meta i els que no completen el recorregut de la prova en la seua totalitat.
El control d´arribada a meta se tancarà a les 19:30h.
Article 10º Per el fet de inscriure´s els corredors acepten ser fotografiats a la
meta amb la intenció de controlar qualsevol aspecte en relació a la classificació
i per a la posterior publicació pel record a les webs habilitades. No obstant, tots
els participants queden baix la cobertura del segur de responsabilitat civil i
accidents subscrit al efecte.
Article 11º Tots els participants, pel fet de pendre l’eixida, accepten el
contingut del present reglament. L’organització declina qualsevol responsabilitat
relativa als corredors que participen en la proba sense dorsal o sense haver
formalitzat degudament la seua inscripció.
Article 12º Les reclamacions deuràn ser formulades oralment a l’organització,
no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. La
decisió de l’organització serà inapel·lable.
Article 13º Els servicis sanitaris d’ambulància es situaràn en la zona de meta i
tancant la carrera respectivament, durant el desenvolupament de la prova i el
període que es considere necessari per part de l’organització.

