
XXXI VOLTA A PEU A NOVETLÈ

La Regidoria d'esports de l'Ajuntament i el club esportiu La Vespa de Novetlè organitzen la
XXXI Volta a Peu a Novetlè.

REGLAMENT

1.- La carrera tindrà lloc el diumenge 27 d’agost a partir de les 9:30 h. per a les categories de xiquets i a les 10:00 per als majors,
eixida i meta estará ubicada al carrer Pintor Simarro, num. 44.

2 INSCRIPCIONS : es farán a la pagina Web del Circuit de Carreres la Costera i la Canal, per als no inscrits al Circuit de Carreres la
Costera i la Canal i per poder participar en la carrera caldrà abonar 4 €. al fer la inscripcio.

3.- Els que s'inscriguen el mateix dia de la prova  podran participar abonant també la quota de 5€, tindran dret a entrar en
classificació i accedir als obsequis concedits per l'organització local, segons el límit establit.

4.- Tot aquell corredor degudament inscrit, estará cobert per un segur d’accidents subscrit al efecte per l’organització i no es
permetrà participar a cap atleta que no estiga cobert per una assegurança d'accident. En el cas que algun atleta no complisca esta
norma, l’organització no es responsabilitzarà de qualsevol tipus d'accident que poguera ocórrer-li.

5.- L'assegurança d'accident només cobrix  l'itinerari de la prova  durant el desenrotllament de la mateixa, en cap cas les
desplaçaments per a participar-hi.

6.- Es podran arreplegar els dorsals fins mitja hora  abans del començament de la prova.

7.- L’organització no es responsabilitza dels danys que es puguen ocasionar durant la prova.

8.- Serà obligatori presentar la documentació en el cas de que la organització ho demanarà.

9.- Les dutxes per als participants en la prova  estaran ubicades al Poliesportiu Municipal.

10.- Avituallament a la mitat i al acabar la prova, on a més hi haurà fruits i refrescs.

11.- CATEGORIES:

A PARTIR DE LES 9:30 HORES  (no puntuables al circuit)

CATEGORIA ANYS DISTANCIES Aproximades
Xupetins 2013 – 2017 80 metres
Benjamí Masculí/Femení 2010 – 2012 200 metres
Aleví Masculí/Femení9 2007 – 2009 600 metres
Infantil Masculí/Femení 2004 - 2006 1200 metres

A LES 10:00 HORES

Senior Masculí 14 Anys fins 39 Anys 6.500 metres
Senior Femení 14 Anys fins 34 Anys 6.500 metres
Veterans Masculí    (1 categoria) A partir de 40 Anys 6.500 metres
Veteranes Femení   (1 categoria) A partir de 35 Anys 6.500 metres

12.- Trofeus als tres primers de cada categoría i al més veterà.

13.- Tot el no previst en el present Reglament es regirà per les Normes Generals  de la F.A.C.V., R.F.E.A. I  I.A.A.F. per a la
present temporada.

14.- RECLAMACIONS
Tota reclamació es fará oralment als organitzadors de la prova en un temps maxim de mitja hora despres de donar-se els resultats
oficials de la prova previ diposit de 30€. Si la reclamasio fora positiva, es tornaría el Diposit. La decissió dels organitzadors es
in.naplable..


