
 
 

 

 
XXXII VOLTA A PEU NOCTURNA A LA 

POBLA DE VALLBONA 
Divendres 13 de juliol 2018 

A les 21:30 hores 
 
ARTICLE 1 - La Regidoria d'esports del MI Ajuntament de la Pobla de Vallbona 
organitza la XXXII Volta a Peu, a la qual tindrà accés qualsevol persona sense distinció 
de sexe, edat o nacionalitat. Amb la col·laboració del Club Atletisme de La Pobla de 
Vallbona, Pindaro Sport S.L., www.toprun.es  I la Mancomunitat Camp de Túria. 
 

ARTICLE 2 -  INSCRIPCIONS 5 euros. Prova inclosa dins del X Circuit de Carreras 
Populares del Camp de Túria 2018. Inscripcions per plataforma On-Line: 
www.toprun.es fins a les 23:59 hores del dimecres 11 de juliol o en tenda ROMA 
ESPORT ATMOSFERA, C/Poeta Llorente 103 de la Pobla de Vallbona, fins el día 11 de 
juliol a les 20:00 hores. Inscipcions en tenda amb regal de ROMA ESPORT. 
Inscripcions el dia de la prova fins a les 21:00 hores  (10 €). 
En les categories escolars les inscripcions són gratuïtes. 
 
ARTICLE 3.- El dia de la prova serà el 13 de juliol del 2018, a partir de les 21:30 hores. 
La línia d'eixida i la d’arribada estaran situades al Mercat Municipal. Categoria de 
menors a les 20:00 hores. 
 

ARTICLE 4.-  Les categories seran les següents: 
Categoria Masc./Fem.     Nascuts     Distància Aprox. Hora Eixida 
Minibenjamins                   2013 i posteriors           50 m           20.00 h 
Prebenjamins         2012/2011           100 m        20.05 h 
Benjamins                  2010/2009           425 m         20.15 h 
Alevins         2008/2007           925 m  20.20 h 
Infantils                           2006/2005          1.850 m            20.25 h 
Cadets         2003/2004          1.850 m            20.25 h 
Juvenils       2002/ 2001                 1.850 m            20.25 h 
 
ADULTS  HOMES/DONES           
Juniors                                    1999 /2000                 7.500 m           21:30 h 
Promesa                                  1998/ 1996                 7.500 m           21:30 h 
Sèniors                           1995/1979         7.500 m          21.30 h 
Veterans A        1978/1969         7.500 m          21.30 h 
Veterans B       1968/1959         7.500 m          21.30 h 
Veterans C                       1958/1954         7.500 m          21.30 h 
Veterans D                           1953 i anteriors           7.500 m          21.30 h  
 



 
 

 

Categoria Especial persones amb diversitat funcional 
 
ARTICLE 5- Hi haurà un lloc d'avituallament a mitjan cursa en les categories de juniors 
a veterans, i al final, en totes les categories. Hi haurà servei de dutxes al poliesportiu. 
 
ARTICLE 6- El recorregut serà de 7.500 metres 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TROFEUS I PREMIS 
 
* S'obsequiarà amb CAMISETA TÈCNICA els classificats en la prova de 7.500 m i bossa 
amb regals. 
 
* Entre les categories de benjamins, alevins, infantils i cadets-promeses es repartiran 
200 regals. En la categoria Minibenjamins i Prebenjamins rebran una bossa amb 
obsequis. 
 
* 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 (els tres primers en la Prova 
absoluta). 
 
-PREMI ESPECIAL ALS TRES PRIMERS I PRIMERES  
-PREMI ESPECIAL AL PRIMER I PRIMERA VETERÀ  
-PREMI ESPECIAL AL PRIMER I PRIMERA LOCALS  
 
* Cap corredor o corredora podrà repetir trofeu. 
 
* 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). 

       

 


