XXXIV VOLTA A PEU NOCTURNA A LAPOBLA DE VALLBONA

ARTICLE 1 - La Regidoria d'esports del l’ Ajuntament de la Pobla de Vallbona organitza, amb la
col·laboració del Club Deportivo MetaEsport, la XXXIV Volta a Peu 5K Nocturna, el 16 de juliol
2021 a la qual tindrà accés qualsevol persona sense distinció de sexe, edat o nacionalitat. La
eixida de la prova serà a les 21:30 hores i estarà situada a la Ciutat Esportiva de La Pobla de
Vallbona. Prèviament, a las 20:00h es disputaran proves de categories menors.
ARTICLE 2 - INSCRIPCIONS
Inscripcions en www.runatica.com fins a les 23:59 hores del dimarts 13 de juliol.
Volta a Peu – 5K Nocturna

5€ per als primers 500 inscripcions.

Volta a Peu – 5K Nocturna

7€ a partir del 501 inscripcions

Volta a Peu – Categories menors

Gratuïtes

La inscripció inclou la CAMISETA TÈCNICA oficial de la prova per a tots els corredors de la
XXXIV Volta a Peu 5K Nocturna de la Pobla de Vallbona

Avda. de Colom 93. 46185 La Pobla de Vallbona. T. 962 760 050 | lapobladevallbona.es

ARTICLE 3.- CATEGORIES i HORARIS
CATEGORIA

NASCUTS

DISTANCIA

EIXIDA

Minibenjamins

2016 i posteriors

50 m

20:00h

Prebenjamins

2014/2015

100 m

20:10h

Benjamins

2012/2013

425 m

20:20h

Alevins

2010/2011

925 m

20:30h

Infantils

2008/2009

Cadets

2006/2007

1.850 m

20:40h

Juvenils

2004/2005

Sub 20

2002/2003

Sub 23

1999/2000/2001

Senior

1998 fins 35 anys
5K

21:30h

Master A

de 35 a 44 anys

Master B

de 45 a 54 anys

Master C

de 55 a 64 anys

Master D

Majors de 65
anys

L’organització es reserva el dret a modificar els horaris d’eixida en funció del nombre
d’inscripcions y de la normativa sanitària del dia de la prova.
ARTICLE 4. TROFEUS I PREMIS
* Entre les categories menors es repartiran obsequis a tots els participants.
* Un trofeu a cadascun dels tres primers classificats de cada categoria (masculí i femení),
excepte en la prova de Minibenjamins i Prebenjamins que serà no competitiva.
Trofeu als primers classificats locals homes i dones.
-PREMI ESPECIAL ALS TRES PRIMERS I PRIMERES
-PREMI ESPECIAL AL PRIMER I PRIMERA LOCALS
* Trofeu als tres primers corredors amb diversitat funcional.
* Regals per equips:
1º.- A l'equip més nombrós (un pernil).
2º.- Al segon equip més nombrós (un xoriço).
3º.- Al tercer equip més nombrós (un formatge).

ARTICLE 5- Hi haurà un lloc d'avituallament al final, en totes les categories, ajustant-se a la
normativa sanitària.
ARTICLE 6- El recorregut de la 5k Nocturna estarà mesurats en roda topogràfica i estarà
senyalitzat quilòmetre a quilòmetre.
ARTICLE 7- L'organització podrà demanar el DNI o document acreditatiu a les persones
classificades.
ARTICLE 8 - Els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat pels danys que per la seua
participació en la prova puga ocasionar-se el corredor/a a sí mateix o a terceres persones.
ARTICLE 9 - Qualsevol participant degudament inscrit estarà cobert amb una assegurança de
responsabilitat civil i d’accidents. Aquesta assegurança no serà vàlida en cas de malalties,
imprudències, negligències, inobservança de les lleis i del reglament, així com tampoc cobrirà
els danys produïts pels desplaçaments.
ARTICLE 10- Hi haurà una atenció mèdica adequada per als participants de la prova.
ARTICLE 11- Els organitzadors de la cursa resoldran les impugnacions sobre la classificació
oficial o altres reclamacions.
ARTICLE 12- Només podran seguir la prova els vehicles autoritzats per l'organització, està
prohibit seguir la prova amb bicicleta o amb qualsevol altre vehicle.
ARTICLE 13- Tot el que no preveu aquest reglament s'ajustarà a la normativa de Reial
Federació Espanyola d’Atletisme.
ARTICLE 14- Tots els participants, pel fet de participar en la prova, accepten íntegrament el
següent reglament. En cas de dubte, prevaldrà el criteri de l'organització.
ARTICLE 15- Per causes externes a l'organització, aquesta podrà en qualsevol moment
canviar el recorregut de la prova.

PROTOCOL COVID 19
- La mascareta serà obligatòria en zones o espais amb gran afluència de persones on no siga
possible mantindre la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries amb la
resta de persones esportistes o vianants.
- Podran celebrar-se competicions i esdeveniments esportius organitzats per entitats
públiques o privades en totes les categories i modalitats esportives.
- Les federacions esportives, i la resta d’entitats organitzadores de les competicions o
esdeveniments esportius, hauran de disposar d’un protocol públic de desenvolupament de la
competició o esdeveniment, que garantisca el seguiment de les mesures de seguretat i
d’higiene requerides per a la prevenció de la Covid-19, amb la finalitat de garantir la protecció

de la salut de les persones esportistes i del personal necessari per al desenvolupament de la
competició o esdeveniment. El protocol podrà ser requerit per l’autoritat sanitària.
- L’ús de vestuaris i de dutxes tindrà un aforament del 50% de la seua capacitat.
- Participants i públic en els esdeveniments esportius:
- Participants: En les competicions i esdeveniments esportius que se celebren en
instal·lacions esportives obertes o a l’aire lliure, en espais naturals o en la via pública, no
podran participar més de 1000 persones esportistes de manera simultània.
- Públic en els esdeveniments esportius o competicions esportives que es realitzen a l’aire
lliure en espais naturals o en la via pública:
- Hauran de desenvolupar-se evitant les aglomeracions de públic.
- El públic que de manera espontània poguera acudir a presenciar l’esdeveniment haurà
de respectar, en tot cas, la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries.
- En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o delimitació d’espais reservats al
públic, s’establirà un límit d’aforament de públic màxim del 75%, mantenint un seient de
distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha
seients fixos, entre els diferents grups de convivència. Si no fóra possible mantindre un
seient de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament haurà de reduir-se fins a
garantir el compliment de la mesura.
- En tot cas, el públic assistent a l’esdeveniment no podrà superar el límit de 2000
persones. Si fóra possible la sectorització amb la instal·lació de graderies, es podrà
establir fins a un màxim de quatre sectors diferenciats de 1000 persones cadascun
d’ells.

