
V VOLTA A PEU A PALMA DE GANDIA 2017 
REGLAMENT DE LA PROVA 

 
 

Art.1. L’Ajuntament de Palma de Gandia organitza la V Volta a Peu a 

Palma que tindrà lloc el dia 29 d’Octubre de 2017 a les 10:30h. 
 

Art.2. El circuit es realitzarà sobre la distancia aproximada de 8.000 mts.  

L’eixida i arribada estarà situada a l’avinguda de Sant Cristòfol. Tots els 

punts quilomètrics estaran senyalats. 
 

Art.3. Podran participar totes les persones majors de 18 anys que ho 

desitgen i que estiguen correctament inscrites. 
 

Art. 4. Categories 
 

CATEGORIES 

 

Juniors        Masculí i Femení  (01/01/1998 – 31/12/1999) 

Sèniors       Masculí i Femení  (01/01/1983 – 31/12/1997) 

Veterans A  Masculí i Femení  (01/01/1978– 31/12/1982) 

Veterans B  Masculí i Femení  (01/01/1973– 31/12/1977) 

Veterans C  Masculí i Femení  (01/01/1968– 31/12/1972) 

Veterans D  Masculí i Femení  (01/01/1963– 31/12/1967) 

Veterans E  Masculí i Femení  (01/01/1958– 31/12/1962) 

Veterans F  Masculí i Femení  (01/01/1900– 31/12/1957) 
 

Art . 5. Durant el circuit, hi haurà un control d’avituallament al km. 4,5 

aproximadament. 
 

Art. 6.L’entrega de trofeus es realitzarà en finalitzar la prova. 
 

Els trofeus queden establerts de la següent manera: 

-3 premis femení i masculí de cada categoria. 

-3 primers locals masculí i femení. 

 

Art. 7. La cursa serà cronometrada pel sistema de xip retornable. 
El xip haurà de ser tornat en acabar la prova, de no ser així l’atleta que 

l’extravia haurà d’abonar la quantitat de 12€ a l’organització. 

 

Art. 8. L’ inscripció serà de 5 euros realitzant-la mitjançant la pagina 

web:www.crono 4sports.es 



L’ inscripció es tancarà el 27 d’Octubre de 2017, per al pagament amb 

targeta de Crèdit.  

S’admetran  inscripcions el dia de la prova a 7 euros sempre que no 

s’arriben al límit previst de 1200 inscripcions. 
 
 

Art. 9. L’entrega de dorsals tindrà lloc el dia de la prova de 9:00 h. a 10:15 

h. 
 

Art. 10.-L’organització no es fa  responsable dels  danys que en el 

transcurs de la prova pugen ocasionar-se els participants o a tercers 

persones; no obstant això, tots els participant sestaran coberts per una 

pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i una assegurança 

esportiva, d’acord amb el Reial Decret 1428/2003, del Reglament de 

Circulació. 
Art. 11.- Totes les reclamacions es dirigiran al director de la cursa i 

comitè tècnic designat a l’efecte, que decidiran les qüestions no incloses 

en el present reglament. 
Art. 12.- Hi haurà serveis d’ambulància al circuit (2 Ambulancies). 
Art. 13. Les dutxes estaran situades en el Poliesportiu Municipal 

(vestidors del Camp de Futbol i també de la Piscina Municipal) per a 

rentar-se després de la prova. 
Art. 14.- Tots els participants pel fet de prendre l’eixida, accepten la 

totalitat d’aquest reglament, en cas de dubte prevaldrà el criteri de 

l’organització. 


