
 

COL·LABOREN: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
30 d’agost de 2015 
A les 09:00 hores 



 

 

RECORREGUT   7,600 Km 
 

 

Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets 
A les 11:30 hores 

 

PATROCINEN:  
 

 
 

ORGANITZA:    Ajuntament de La Llosa  
Veïns i voluntari 

 
REGLAMENT 

 
Art. 1) L’ajuntament de La Llosa i els veïns aficionats organitzen 

la 7ª Volta a Peu a La Llosa, patrocinada per l’Ajuntament de La Llosa i 
amb la col·laboració de voluntaris. 
 

 Art. 2) La carrera es celebrarà el proper dia 30 d’agost de 2015 
i en la mateixa podrà participar qualsevol persona, sense distinció de sexe, 
edat o nacionalitat. 

 

Art. 3) El recorregut té un traçat urbà. L’eixida i l’arribada 
estaran situades a la Piscina Municipal. Els atletes hauran de realitzar el 
següent recorregut total, donant-se l’eixida a l’hora que a continuació 
s’expressa, tenint en conter les distintes categories en funció de l’any de 
naixement dels participants: 

 

CATEGORIES MENORS 
 

 Edat Distància Hora d’eixida 
Peques De 3 a 5 anys 100 metres 11:30 
Prebenjamí De 6 a 8 anys 250 metres 11:45 
Benjamí i Aleví De 9 a 11 anys 500 metres 12:00 
Infantil i Cadet De 12 a 15 anys 500 metres 12:45 

 
CATEGORIES ADULTS (7,600 Km) 

 

 Edat Hora d’eixida 
Sènior De 16 a 34 anys 09:00 
Veterà/veterana A De 35 a 45 anys 09:00 
Veterà/veterana B De 46 anys en avant 09:00 
Local Homes i dones 09:00 
Absoluta Tots els participants 09:00 

 
Art. 4) Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran 

aquells que l’organització designe. 
 
Art.  5)  Al finalitzar es repartiran els següents premis: 

- Trofeu per als tres primers classificats homes i 
dones en totes les categories. 

- Trofeu per als tres primers locals homes i dones. 
 

Art. 6) Els organitzadors declinen tota responsabilitat pels 
danys que, per la participació en la prova, puguen ocasionar-se els 
participants, ja siga per patologies pròpies d’aquestos o pels danys que 
es puguen derivar de la carrera. 

 

Art. 7) Les impugnacions sobre la classificació o altres 
reclamacions que puguen haver, seran resoltes pels àrbitres de la 
carrera. 

Art. 8) Els resultats de la Volta a Peu es podran consultar en la 
web de l’Ajuntament www.lallosa.es i en el periòdic. 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.proyectoamigo.org/images/DIPUTACIO.JPG&imgrefurl=http://www.proyectoamigo.org/patrocinadores.php&usg=__pdnWOpCImLYZlS9CwvcDAHYJYk4=&h=995&w=595&sz=64&hl=es&start=1&tbnid=obkHeKhcqmql9M:&tbnh=149&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Ddiputacio%2Bde%2Bcastello%26gbv%3D2%26hl%3Des%26safe%3Dactive


Art. 9) Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten 
íntegrament el present reglament. 

 

Art. 10) L’entrega dels xips serà en la línea de Meta 1 hora abans 
de la prova. 

 

Art. 11) El preu de la inscripció serà de 5 €. 

 

Art. 12) S’obsequiarà a tots els participants inscrits a la volta a 
peu amb una camiseta tècnica.  

 

Els participants es podran inscriure en la pàgina web 
www.carreraspopulares.com, o acudint a l’Ajuntament de La Llosa.  

No s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la prova. La carrera 
de categories menors serà gratuïta i es podran inscriure el mateix dia. 
 
 
NOTA: Al acabar la carrera els participants disposaran de fruita i 
refrescos. A partir de les 11:00 h. l’entrada serà gratuïta a les 
instal·lacions de la Piscina Municipal per a tots els participants i 
familiars. 

http://www.carreraspopulares.com/

