
 V Volta a peu 7K a Tavernes de la Valldigna 
 
 

ORGANITZA: 

La Falla Portal de Valldigna amb la col·laboració del club Atletisme La Valldigna , junt a l’Ajuntament 
de Tavernes de la Valldigna, amb les Regidories d’Esports i Turisme volen donar a conèixer aquesta 
pràctica de cursa a tots els veïns i participants dins de les activitats esportives i culturals. El dia de 
la prova serà el dissabte 24 de març a les 18:00 hores de la vesprada. 
 
DISTANCIA: 

El recorregut serà de 7000 metres per a totes les categories, en un circuit totalment urbà. 
 
CIRCUIT: 
L'eixida i arribada serà al Casal de la Falla Portal, al carrer Major nº 79. 
La cursa començarà a les 18:00 hores i la durada màxima serà de d’una hora. No obstant això, la 
organització estableix un vehicle autoritzat de tancament de cursa per arreplegar als participants 
que no entren en el temps màxim indicat. 
Hi haurà dos avituallaments, un al  KM 4 i un altre al finalitzar la prova, a meta. Els corredors 
disposen de servici de dutxa en el poliesportiu municipal. 
Quan un participant no es trobe en condicions per a mantindre l’horari previst per a l’ùltim dels 
participants o sobrepasse el temps previst de tancament de control de l’activitat, serà superat pel 
vehicle amb bandera verda, que indica la fi de la zona de competició, pel que haurà d’abandonar la 
prova amb la fi de no molestar al trànsit automobilístic i el desenvolupament de la pròpia activitat. 
En cas de continuar durà complir les normes i senyals, i serà considerat un usuari més de la via. 
 El recorregut estarà senyalitzat quilòmetre a quilòmetre. 
 
CATEGORIES: 

S’estableixen les següents categories tant en homes com en dones: 

Menors de 16 anys (inscripció online o el dia de la prova, amb autorització de l'organització signada 
del pare/mare/tutor legal el dia de la prova) 
Júnior de 16 a 24 anys (anys complits). 
Sèniors de 25 a 34 anys (anys complits). 
Veterans A de 35 a 44 anys (anys complits). 
Veterans B de 45 a 54 anys (anys complits). 
Veterans C de 55 anys endavant (anys complits). 

Trofeus als tres primers classificats de la general tant en homes com en dones. 
Trofeus als tres primers classificats de cada categoria tant en homes com en dones. 
Trofeu tres primers corredors i corredores locals independentment de la categoria (es consideren 
corredors locals aquells participants empadronats a Tavernes). 
Premi en metàl·lic als tres primers i tres primeres classificades de la general: 
1r home i 1a dona: 60 €. 

2n home i 2a dona: 40 €. 
3r home i 3a dona: 20 €.  

 
* Els trofeus de la classificació general,per categoria i locals no s’acumulen. 
 

A tots els participants s’obsequiarà amb una bolsa de corredor amb  fruita i tots els regals que 
l’organització puga recollir. 
 
INSCRIPCIONS: 

Inscripció fins al 23 de març 5 euros. 
Inscripció el dia de la cursa 8 euros, excepte categoria menors, que serà de 5 euros. 

 



Inscripcions a través de www.mychip.es 

 
 

Es limita la inscripció a 600 corredors. La organització queda facultada a tancar el període 
d’inscripció quan s’arribe a eixa xifra. 
Tindrà accés a la carrera qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat. 
La entrega de dorsals es farà el mateix dia de la prova des de les 15:30 hores fins a les 17:45 hores, 
a la zona de meta  
El control de temps es realitzarà mitjançant el sistema de cronometratge amb xip i serà 
obligatori tornar-lo a la finalització de la prova. En cas de  

pèrdua, no devolució o qualsevol tipus de negligència a l’hora de tornar el xip es penalitzarà als 
implicats amb una sanció de 5€ 

 

 

LLOCS DE SOCORS I CONTROL: 

L’organització disposarà d’una ambulància, un metge i dos socorristes per a l’assistència de tots els 
participants. El servei Mèdic estarà situat al Casal de la Falla, en la pròpia Meta. 
La seguretat del circuit estarà coberta per la Policia Municipal, Protecció Civil i voluntaris. 
Les dades obligatòries per a inscriure-s’hi són: nom,cognoms, data de naixement, DNI, categoria, e-
mail. 
 
RECLAMACIONS: 

Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al jutge àrbitre,  30 minuts desprès de 
comunicar-se oficialment els resultats. La decisió del Jutge és inapel.lable. El dorsal acreditatiu 
dóna la condició de participant. És imprescindible dur-lo ben visible i subjecte amb almenys 3 

imperdibles. Es deu mantenir totalment desplegat en el pit, en l’eixida, durant el recorregut i 
l’arribada. 

Quedarà desqualificat qualsevol participant que: 

1.- No complisca en el recorregut establit. 
2.- No porten ben visible el seu dorsal, el manipule i/o cedisca a altres. 
3.- Altere les dades falicitades a l’organització o al Jutge Àrbitre, amb respecte als que 

figuren en el seu D.N.I. 
4.- No facilite a l’Organització la documentació que es requerisca. 
 

RESPONSABILITAT: 

L’organització disposa d’una Assegurança d’accidents i Responsabilitat Civil, per als atletes 
participants. Es declina tota responsabilitat derivada d’un patiment o tara anterior, imprudència, 
negligència, desobediència, de les lleis i de l’articulat del present Reglament. Tampoc cobrirà les 
possibles incidències ocorregudes en els desplaçaments al o des de el lloc on es desenvolupa la cursa. 

El fet de participar a la prova implica l’acceptació del present reglament. Tots els 
participants estan obligats al compliment de les normes particulars del reglament i a les que en un 
moment determinant estableix o adopte, per seguretat, el responsable de la prova o l’autoritat 
competent. 
 
 


