
REGLAMENT 33 ed. VOLTA A PEU A GILET 
 
L’ajuntament de Gilet, amb la col·laboració del club d’atletisme Gilet, organitza la 
33ed. Volta a Peu a Gilet, carrera en la qual pot participar qualsevol persona major de 
16 anys. 
 
Art  1. La prova absoluta es celebrarà el 15 d’agost a les 19:30 amb eixida y arribada a 
la plaça de l’Estrella. Les carreres de categories infantil y juvenil començaran a partir de 
les 18:30 hores. 
Art 2. Les inscripcions seran gratuïtes i es faran a traves de la pàgina web  
http://www.gilet.es,  fins a les 20:00 hores del 12 d’agos o arreplegar al 800 
participants. 
Art 3. Els dorsals es lliuraran única y exclusivament a la plaça de l’estrella el mateix dia 
de la prova a partir de les 17:30 hores fins a les 19:00 hores. Per a retirar el dorsal es 
OBLIGATORI PRESENTAR EL D.N.I , PASAPORT O CARNET DE CONDUIR. 
Art 4. Es farà lliurament d’una samarreta  tècnica als primers 500 atletes absoluts que 
conclouen la prova. 
Art 5.El recorregut  serà de 9 km. Els quals transcorreran per els carrers del poble y el 
paratge de Sant Esperit.  
Art 6. Hi haurà llocs d’avituallament en el km 4,5 aproximadament i en la zona de meta 
Art 7. Les reclamacions es formularan al jutge àrbitre de la prova, oralment i 
acompanyades d’un deposit de 100 euros, no més tard de 30 minuts després d’haver 
comunicat oficialment els resultats. La decisió del Jutge Àrbitre serà inapel·lable 
Art 8. L’organització declina tota responsabilitat pels danys, perjuís o lesions que els 
participant de esta prova puguen patir o causar a tercers. 
Art 9. Serà desqualificat tot atleta que no entre en la meta amb el dorsal col·locat, acurte 
el recorregut, o no facilite a l’organització la documentació que es requerisca. 
Art 10. Els únics vehicles amb autorització per a circular pel circuit seran els designats 
per l’organització. 
Art 11. Els dorsals han de colocar-se obligatòriament en el pit, sense retallar, manipular 
ni doblegar, han d’anar subjectes amb imperdibles. 
Art 12. Queda totalment prohibit seguir atletes amb moto, cotxe, bicicleta o qualsevol 
altre artefacte rodant. La Policia Local tindrà ordre expressa de retirar-los del circuit 
Art 13. Tot aquell que correga sense dorsal o sense estar inscrit, ho farà davall la seua 
responsabilitat, sense tindre dret a cap prerrogativa dels corredors oficialment inscrits. 
Art 14. En la zona de meta es disposarà d’un Servei mèdic i d’ambulància, trobant-se 
situat en la plaça de l’estrella. 
Art 15. L’organització estableix un temps màxim per al terme de la prova 1:30 hora . 
Art 16. Els trofeus es regiran pel següent ordre: categories generals i categories locals, 
tots els trofeus que no s’arrepleguen el dia de la prova quedaran a disposició de 
l’Organització, entenent-se que se renuncia a ells.  
Art 17. Els atletes locals seran tots aquells  empadronats a Gilet. 
Art 18. Tots aquells corredors que aconseguisquen trofeu, l’organització podra exigir el 
DNI.  
Art 19. El fet d’inscriure’s en la prova comporta acceptar aquest reglament, declarant 
trobar-se en bones condicions físiques i asumir el risc derivat de la practica esportiva a 
la que s’ha inscrit lliurement. 
 
 
 



 
 
Art. 20. Com de costum s’establiran les següents categories.  
 
Benjamins: de 0 a 4 anys   No competitiva   
Alevins: de 5 a 8 anys  No competitiva 
Infantils: de 9 a 12 anys  Trofeu als 3 primers classificats masculí i femení  
Juvenils: de 13 a 15 anys  Trofeu als 3 primers classificats masculí i femení 
Seniors:  de 16 a 34 anys  Trofeu als 3 primers classificats masculí i femení 
Veterans A:  de 35 a 44 anys  Trofeu als 3 primers classificats masculí i femení 
Veterans B: de 45 en avant    Trofeu als 3 primers classificats masculí i femení 
Locals:  de 16 a 99 anys Trofeu als 3 primers classificats masculí i femení  
 
Anys complits a data de la prova. 
 
Art. 21. Distancies: 
 
Benjamins:  0,2 km. Volta a la plaça de Francisco Gil 
 
Alevins: 0,4 km. Pujada per la Morera y baixada per Pare Gil Sendra  
 
Infantils: 0,6 km. Pujada per la Plaça de Francisco Gil, C/ Pare Gil Sendra,  
    C/ València, C/ de les Escoles i baixada per C/ Font del Pi. 
 
Juvenil: 1,2 km. Pujada per la Plaça de Francisco Gil, C/ Pare Gil Sendra,  
    C/ València, C/ de les Escoles i baixada a la plaça de  
    l’estrella  per C/ Font del Pi. Tornem a pujar per el C/ de la 
    Morera i repetim el recorregut anterior.  
 
 
Art 22. Tot el no previst en la present normativa es regirà per les “Normas de 
Competición de la FACV, RFEA e IAAF” per a la present temporada, així com tot el  
reglamentat per instàncies superiors. 


