
Reglament XXX volta a peu Miramar 04/09/2021 

 
1- En la volta a peu podrà participar qualsevol persona major de 18 anys 

sense cap distinció de sexe o nacionalitat. La carrera tindrà un recorregut 

urbà (per la platja i poble). L´eixida i la meta estarà a L´avinguda del Riuet. 

 
2- La distancia a recórrer serà de 8000 metres aproximadament. El 

recorregut estarà senyalitzat kilòmetre a kilòmetre. 

El numero d´inscripcions màxim serà de 500. Les Inscripcions anticipades 

es realitzaran per internet en la web www.cronos4sport.es i tindrà un 

preu de 5€, abonables en la mateixa web amb targeta de crèdit. 

Per motiu covid NO hi haurà inscripcions el dia de la prova. 
Per a inscriure´s com a corredor Local cal estar empadronat a Miramar o 

formar part del C.A Miramar fent cames. 

Per a arreplegar el dorsal caldrà presentar el DNI, en el cas d´agafar el 

d´altra persona, caldrà presentar foto de la mateixa persona. 

Es podran arreplegar els dorsals des de les 17h fins mitja hora abans de 

la prova. 

3- Hi haurà avituallament líquid al km 5,5 i en meta 
 
4- Premis i trofeus: 

 

Corredors locals 1er classificat en cada categoria i sexe. 

Corredors no locals 1er, 2on i 3er classificats per categoria i sexe. 

L´entrega de trofeus es farà en acabar la prova. 

Els premis, no seran acumulatius 

S´obsequiaran a samarretes a tots els qui acaben la carrera. 

5- Les impugnacions sobre la classificació oficial o altres reclamacions, 

hauran de realitzar-se abans de l´entrega de trofeus. I seran resoltes 

pels organitzadors de la cursa. 

6- Els organitzadors no es fan responsables dels danys que puguin fer-se 

els corredors a si mateixos o a terceres persones. 

 



7- Tots els participants estaran coberts per una assegurança de 

responsabilitat civil, lo qual no serà vàlida en cas de: malaltia, 

imprudència, negligència o inobservança de les lleis o el present 

reglament, així com tampoc els danys produïts en els desplaçaments. 

 
8- Existirà una adequada atenció mèdica per als participants amb la 

presència d´una ambulància medicalitzada. 

9- Tots els participants accepten íntegrament el pressent reglament al 

prendre eixida en la cursa i eximeixen a l´organització de qualsevol 

responsabilitat. 

10- L´organització es reserva el dret d´admissió dels participants 

que interrompen el desenvolupament amb normalitat de la cursa. 

11- CATEGORIES: 
 

CATEGORIA ANYS DISTÀNCIA 

Junior Masculí / Femení De 18 a 19 

8000m 

Sènior Masculí / Femení De 20 a 39 

Veterans A Masculí / Femení De 40 a 49 

Veterans B Masculí / Femení De 50 a 59 
Veterans C Masculí / Femení Més de 60 

 

ANEX MESURES COVID-19 

-Per a reduir els riscos de contagis, l´organització adopta les 

següents mesures per a que els participants les cumplisquen: 

1- S´ha de tenir en compte en tot moment la legislació vigent i 

l´estat provocat pel covid-19 

2- Es necessita la comprensió de tots els participants per 

respectar les normes. 

3- Abans i després de la cursa cal llavar-se les mans amb gel 

hidroalcohòlic. 

4- Els atletes no deuen compartir cronòmetres, begudes, menjar, 

etc.. 

 



5- Tant a l´eixida com a meta podrem trobar punts de desinfecció 

amb el gel hidroalcohòlic 

6- L´OMS recomana (NO PROHIBIX) que persones majors de 65 

anys no participen en reunions massives, ja que pertanyen a un 

grup de major risc de contagi. 

7- No existirà panel amb llistat d´inscrits el dia de la prova. Cada 

participant deurà saber el seu numero de dorsal a través del 

llistat que podrà consultar a la web. 

8- No hi haurà servei de dutxa ni vestidors 

9- No hi haurà zona de massatge ni guarda-roba. 

10- Els caixons del pòdium estarà degudament separats per 

mantenir la distancia de seguretat i ús obligatori de mascareta. 

11- Mantenir la distancia de seguretat i ús obligatori de 

mascareta (sols els retirarà al pas 200m de l´eixida, mai abans, 

única zona sense mascareta durant el recorregut), de nou a 

l´arribada a meta tornarà a ser obligatori el seu ús. 

12- Ús de mascareta per part de tot el personal. 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PODER PARTICIPAR: 

Per a poder participar, tot corredor deurà acceptar la 

següent declaracions responsable que trobarà en el moment 

de la inscripció i que es detalla a continuació. 

El participant declara i manifesta: 

-Que es coneixedor/a de les mesures establides en el protocol de 

prevenció per al covid-19 de l´event 

-Que es compromet a complir les directrius o seguir les 

recomanacions que contenen el protocol. 

-Que es compromet a no acudir o formar part de la cursa en cas 

de tenir símptomes de contagi de covid -19 



-Que es coneixedor i, acepta i assumeix, que en l´actual estat, 

existeix un risc de contagi per Covid-19, amb les conseqüències 

que això podria derivar per a la seua persona, en termes de salut, 

o problemes que inclòs podrien ocasionar la mort. 

-Que acepta que l´organització adopte mesures que s´indiquen al 

protocol. 

-Que, en cas de resultar contagiat per Covid-19, el o la 

participant excluiex a l´organització de qualsevol responsabilitat 

en relació als possibles danys que pugueren derivar per a la seua 

persona. 



-Els esportistes pel fet de participar accepten la totalitat del 

reglament. 


