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REGLAMENT  
 XXI VOLTA POPULAR EN BICI 

 
 
 
ART. 1.- La Fundació Esportiva Municipal organitza la XXI VOLTA POPULAR EN BICI, 
que es celebrarà el dia 3 de setembre de 2016, amb eixida en la Ferran el Catòlic a 
les 9:30 h. I' arribada en Av. Ferran El Catòlic. 
 
ART. 2.- Les inscripcions seràn gratuïtes i es faràn a partir del 2 d’ Agost en 
www.toprun.es  y el día de la prova  de 8:00 a 9:00, Les inscripcions solament seran 
vàlides si estan formalitzades amb totes les dades necessàries (nom, cognoms, DNI, 
data de naixement i telèfon). 
 
ART. 3.- Participants: qualsevol persona, de qualsevol edat i xiquets i xiquetes fins a 
13 anys, acompanyats per un adult. 
 
ART. 4.- És OBLIGATORI l´ús del casc protector per al cap. 
 
ART. 5.- Al finalitzar la carrera s´oferirà a tots els participants un regal 
commemoratiu i a més podran participar en el sorteig d´una bicicleta, sols per a qui 
complete la volta i arribe a meta amb bicicleta i dorsal. 
 
ART. 6.- Els únics vehicles autoritzats a seguir la proba seràn els assignats per 
l´organització. 
 
ART. 7.- Al no tindre la proba caràcter competitiu, tots els participants hauràn de 
seguir les indicacions dels organitzadors. 
 
ART. 8.- L´organització declina tota la responsabilitat pels danys que per la seua 
participació puguen ocasionar-se el participant a sí mateix o a terceres persones. 
Així com possibles lesions que puguen produir-se per la participació. 
 
ART. 9.- Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament, accepten les 
normes i el present reglament, declarant encontrar-se en bones condicions físiques 
i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva. En tot allò no contemplat se 
seguirà el criteri de l´organització. 
  


