
Reglament de la XXIX Volta a peu 9 d'Octubre
Vilamarxant 2018

1. La XXIX Volta a Peu 9 d'Octubre de Vilamarxant es celebrarà el dia 9 d'Octubre de 
2018, a les 9:00h. L'eixida i arribada estaran situades a la Replaça.

2. A  la  prova  tindrà  accés  qualsevol  persona,  sense  distinció  d'edat,  sexe  i 
nacionalitat.

3. Categoria absoluta (Veterans A, B i C, Sènior, Promesa i Junior):

3.1. Preus:

Inscripció + samarreta: 10€. (Fins el 30 de setembre)
Inscripció sense samarreta: 5€.(Fins el 5 d’octubre)

3.2. Inscripcions

a) Per internet: www.toprun.es .

b) Personalment: el dijous 27 i divendres 28 de setembre de 19 a 21 hores, a 
la seu de l'Associació 9 d'Octubre, c/Font Nova, núm. 5 (Vilamarxant).

c) A partir de les 8 h del dia 9 d'octubre, en línia de meta, i fins 15 minuts  
abans del  començament de la prova.  En aquest  cas,  l'atleta abonarà 5€ i  
correrà amb dorsal 0, sense tindre dret ni a samarreta ni a trofeu, ni a constar  
en la classificació.

4. Categoria Juvenil i Cadets:

4.1. Preus:

Inscripció + samarreta: 5 €.
Inscripció sense samarreta: gratuït.

4.2. Inscripcions

a) Per internet: www.toprun.es

b) Personalment: el dijous 27 i divendres 28 de setembre de 19 a 21 hores, a 
la seu de l'Associació 9 d'Octubre, c/Font Nova, núm. 5 (Vilamarxant).

c) A partir de les 8 h del dia 9 d'octubre, en línia de meta, i fins 15 minuts  
abans del  començament de la prova.  En aquest  cas,  l'atleta abonarà 5€ i  
correrà amb dorsal 0, sense tindre dret ni a samarreta ni a trofeu, ni a constar  
en la classificació.
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5. Categories infantil, aleví, benjamí, prebenjamí i menudets.

5.1. Preu: gratuït

5.2. Inscripcions: a partir de les 8:00 h del dia 9 d'octubre, en línia de meta, i 
fins 15 minuts abans del començament de la prova.

6. Encomanda de samarretes, el dijous 27 i divendres 28 de setembre de 19 a 21 
hores, a la seu de l'Associació 9 d'Octubre, c/Font Nova, núm. 5 (Vilamarxant).

7. Cap atleta podrà disputar la prova si no ho formalitzat la preceptiva inscripció.

8. El repartiment dels dorsals es farà en la línia d'eixida a partir de les 8 hores . És 
preceptiva la  col·locació del  dorsal  en el  pit  i de forma visible.  Cap atleta podrà 
desprendre's del dorsal fins haver acabat la prova.

9. La Volta disposa d'una assegurança d'accidents per als corredors.

10. Tots els participants, pel fet de participar voluntàriament, es declaren en bones 
condicions físiques i assumeixen el risc derivat de la  pràctica esportiva.

11. L'organització podrà desqualificar o excloure de la prova qualsevol participant 
que no complisca les normes de la carrera o tinga un comportament antiesportiu.

12. Hi haurà punt d'avituallament (aigua) al km 5, auxilis mèdics bàsics en línia de 
meta i serveis de dutxes (al pavelló municipal).

13. Qualsevol reclamació es realitzarà verbalment a l'organització, com a molt tard 
fins els 15 minuts posteriors a la comunicació oficial  dels resultats. L'organització 
estudiarà les possibles reclamacions i emetrà un veredicte inapel·lable.

14. Es prohibeix als menors d'edat participar en cap prova que no siga la que per 
edat els correspon, si ho fan la responsabilitat recaurà  en els pares o tutors legals.

15. La participació en la prova suposa la plena acceptació de les seues normes. 
Qualsevol incidència no prevista en aquest reglament  serà resolta inapel·lablement 
per l'organització. En cas de dubte, prevaldrà el criteri de l'organització.

16. Trofeus:

Hi haurà tres trofeus per categoria (excepte en la categoria de menudets, on cada 
atleta rebrà una medalla). 

- El guanyador absolut de la categoria sènior, rebrà el trofeo: «Lucas Sanchís Gil»,.

-  El  guanyador  de  les  categories  de  veterans  rebrà  el  trofeo:  «Joan  Eusebi 
Sanchis»,.
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17. Lliurament de trofeus.

 Sènior, Veterans, Juvenils i Cadets: 10:45 hores.
 Resta de categories: cap a les 12:30 hores.

18. Horaris

CATEGORÍA ANY Hora eixida Distància
Veterà  C (M i F)  1958 i anteriors 9:00 h 10.000 m
Veterà  B (M i F) 1959 - 1968 9:00 h 10.000 m
Veterà  A (M i F) 1969 - 1978 9:00 h 10.000 m
Senior (M i F) 1979 - 1995 9:00 h 10.000 m
Promesa (M i F) 1996 - 1998 9:00 h 10.000 m
Junior(M iF) 1999 - 2000 9:00 h 10.000 m
Juvenil (M i F) 2001 - 2002 9:00 h 5.000 m
Cadet (M i F) 2003 – 2004 10:15 h  2.350 m
Infantil (M i F) 2005 – 2006 11:00 h  1.200 m
Aleví (M i F) 2007 - 2008 11:15 h 600 m
Benjamí (M i F) 2009 - 2010 11:30 h  430 m
Prebenjamí (M i F) 2011 - 2012 11:45 h 250 m
Menudets (M i F) 2013 i posteriors 12:00 h 100 m

(M= Masculí. F= Femení)
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