REGLAMENT VII VMLL
Volta Muntanya de Llaurí
Article Preliminar: La VOLTA “MUNTANYA DE LLAURÍ” en la seva OCTAVA
EDICIÓ constarà de una carrera: TRA·LLA (Trail Llaurí)
Article 1.- La Volta a la Muntanya de Llaurí està orientada a fomentar l'esport en general i
especialment el de muntanya, donant a conèixer als participants la geografia i el patrimoni cultural i
mediambiental de Llaurí, més concretament del nostre Paratge Natural Municipal “Muntanya de
Llaurí”.
Article 2.- L’Associació Amics de la Muntanya de Llaurí (AMLL), amb la col·laboració de
l'Excel·lentíssim Ajuntament de Llaurí Organitzen LA VIII VOLTA MUNTANYA DE LLAURÍ,
amb una DISTÀNCIA aproximada pel TRA·LLA de 16 km i un desnivell positiu de 975 m.
Article 3.- Les proves es celebraran el dissabte 28 de gener de 2023, a les 9:30 h, amb
eixida i arribada en l'Avinguda del País Valencià. La modalitat de l'esdeveniment és lliure, podent
participar tant federats com no federats. L'edat mínima per a participar en ambdues proves serà de
18 anys, llevat que el menor participe acompanyat de son pare i havent signat ambdós de manera
voluntària un document d'exoneració de responsabilitat a l'Organització, col·laboradors i
patrocinadors, el model del qual es troba en l'ANNEX I d'este Reglament.
El temps màxim per a realitzar ambdues proves serà de 4:00 h, des de l'eixida, transcorregut
aquest temps, segons previsió a les 13:30 h es tancarà el control d'arribada. Existirà un control de
pas i temps de tall en l’encreuament que baixa al Barranc de la Trompera (Km 9,7), el qual
serà de 2:30 h des del moment de l'eixida, es a dir, a les 12:00 h. Els participants que no hagen
acabat en el temps establit per l'Organització quedaran desqualificats per temps però tindran dret a
la borsa del corredor.
És responsabilitat de cada participant seguir la ruta correcta de l'etapa, per a açò
l'Organització assenyalarà amb els millors mitjans disponibles els enclavaments conflictius de
cadascuna d'elles.
Article 4.- AVITUALLAMENT.- A més dels indicats a continuació, estarà el de final de
cursa en META.
TRA·LLA (16 k)
1er KM 7
2on KM 11’5

LÍQUID I SÒLID
LÍQUID I SÒLID
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Donat el nostre compromís amb el medi ambient i amb la finalitat d'evitar generar residus,
utilitzarem gots de plàstic només al avituallament final. Els participants que porten envasos o
residus hauran de carregar amb ells fins a dipositar-los en l'avituallament més pròxim o en meta on
hi haurà dipòsits per a la seua recollida. Els corredors que no complisquen amb aquesta
obligació seran automàticament desqualificats.
Article 5.- CATEGORIES.- Les edats de referència de les categories hauran d'estar
complides a la data de la carrera.
CATEGORIA
Absoluta
Sènior
Veterà/a
Màster
Super màster
Locals

EDAT
18 anys complits
18 anys complits fins a 39
40 anys complits fins a 49
50 anys complits fins a 59
60 anys o més
18 anys complits

TROFEUS(*)
Tres primers i tres primeres
Tres primers i tres primeres
Tres primers i tres primeres
Tres primers i tres primeres
Tres primers i tres primeres
Tres primers i tres primeres

Trofeu especial al corredor/a amb més edat.
* En les categories que no arribin a 5 corredors NOMÉS es lliurarà trofeu al PRIMER.
Els/les primers/es atletes en acabar la prova definiran els tres primers trofeus de la categoria
absoluta; a partir dels quals, es consideraran les categories de trofeus restants al no ser acumulatius
els premis.
BORSA DEL CORREDOR: Samarreta tècnica i tots els articles que l'Organització puga
aconseguir per als participants.
La cerimònia de lliurament de premis es farà en l'Edifici Multiusos (Av. País Valencià) a
partir de les 12:30 h. Així mateix, en aqueix moment es procedirà al lliurament dels lots que
prèviament s'hauran sortejat, gentilesa de les empreses col·laboradores amb l'esdeveniment.
Hi haurà premi especial per al club més nombrós, per al segon i per al tercer, si hi haguera
empat es fallarà a favor del club que tinga el millor classificat.
Es considerarà corredor local a l'empadronat a Llaurí, i als qui per la seua vinculació amb la
localitat així ho indiquen prèviament en inscriure's, havent de fer-ho com a corredor local i verificat
per l'Organització.
No presentar-se a l'acte de lliurament dels trofeus s'entendrà com a renúncia als premis
aconseguits. La delegació en una altra persona haurà de ser coneguda i autoritzada per
l'Organització amb mitja hora d'antelació.
Article 6.- INSCRIPCIÓ
El preu serà el mateix pels federats:
Pàgina 2 de 7

Fins el 22 de gener de 2022: 15 €
Del 23 de gener fins el dia en que es tanquen les inscripcions: 18 €
El dia de la cursa, el 28 de gener de 2022: 20 €
La inscripció es realitzarà en línia a través del web de Mychip - Tu evento deportivo realitzant
l'ingrés a través de la passarel·la de pagament mitjançant targeta bancària o transferència bancària,
en aquest cas la transferència s'ha de fer dos dies abans del tancament de la inscripció. En el supòsit
que es fes la transferència bancària dins dels dos últims dies abans del tancament de la inscripció
s'exigirà un justificant de la transferència per a la recollida del dorsal.
Es podrà sol·licitar la devolució de l'import de la inscripció fins al 7 de gener de 2023, a
partir d'aquesta data solament s'admetrà el canvi de nom. A l'efecte del dret a tenir talla en la
samarreta commemorativa, la data del canvi de nom serà la d'inscripció.
El termini d'inscripció amb dret a samarreta commemorativa amb talla serà des de que s’obri
la inscripció fins el 22 de gener de 2023.
Els inscrits amb posterioritat al dia 22 no tindran dret a talla.
Els corredors que s'inscriguen a partir del dia del tancament de les inscripcions no
tindran dret a samarreta commemorativa.
Per motius tècnics i organitzatius la cursa estara limitades a un màx. de 300 participants.
L'Organització es reserva la inscripció de 50 participants addicionals.
Article 7.- Els dorsals una vegada designats són personals i intransferibles, i han de
col·locar-se en la samarreta, a l'altura del pit, amb imperdibles o cinta porta dorsal, romanent
sempre visible.
La retirada de dorsals serà el mateix dia de la cursa a partir de les 8:00 h fins les 9:00 h a
l'Edifici Multiusos, havent de presentar per a la seva retirada document d'identitat i còpia de la
transferència bancària en el supòsit contemplat en l' article anterior.
En cas de no poder recollir el dorsal personalment, s'ha de lliurar una autorització impresa i
firmada a un tercer amb la documentació necessària i mostrar fotocòpia del DNI/NIE, o l'original,
del titular del dorsal, entregant l'autorització en les taules de recollida de dorsals. No es lliuraran
dorsals a aquells que no complisquen amb aquestos requisits.
El cronometratge es realitzarà mitjançant el sistema de xip al dorsal.
Article 8.- Des de l'organització esperem i desitgem que tots finalitzeu i gaudiu d'aquesta
prova. Tot participant que abandone ha de notificar el seu abandonament a l'Organització quan li
sigui possible.
Qualsevol participant que manifeste mal estat físic, podrà ser retirat de la prova per
l'Organització.
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Article 9.- Els únics vehicles autoritzats a seguir a la prova són els designats per
l'Organització. Queda prohibit seguir als participants en cotxe, quad, moto o bicicleta pel perill que
poguessin suposar.
Per respecte als altres i per seguretat de tots no es permet la companyia d'animals durant la
prova.
El recorregut de la prova no estarà totalment tallat al trànsit, si bé hi haurà personal de
l'Organització en els punts més perillosos.
Tots els participants estan obligats a complir les normes de circulació vial, sent els únics
responsables de les infraccions que poguessin cometre.
Article 10.- RECLAMACIONS.- En el supòsit que algun participant no estigui d'acord amb
la classificació, s'ha de dirigir al Director de Cursa de la prova i exposar les al·legacions que
considere oportunes.
Les reclamacions es faran per escrit i hauran de complir un tipus de format mínim, on
constarà el següent: Nom de la persona que la realitza, DNI, Nº de dorsal i Fets que s'al·leguen. Es
dipositaran 60 € per reclamació que es tornaran si aquesta prospera.
Es podrà presentar reclamacions referents a les classificacions provisionals fins a 10 minuts
després de la publicació. La decisió del Director de Cursa serà inapel·lable.
Article 11.- SANCIONS.- Si s'observés alguna irregularitat/infracció, l'Organització
advertirà de la mateixa al corredor infractor quan sigui possible, reservant-se el dret a desqualificarlo, comunicant-ho al Director de Cursa i assumint l'infractor la responsabilitat derivada de la
infracció comesa. Els corredors/es desqualificats/des no tindran opció als premis i trofeus.
No seran admesos per l'Organització corredors que no estiguin inscrits o corrin sense dorsal
i xip, impedint que tinguin accés a la carrera en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits.
INFRACCIONS
1.-No auxiliar o socórrer a un altre participant que es trobe en perill o accidentat.
2.-Realitzar qualsevol acció voluntària que puga danyar l'entorn natural.
3.-Llençar qualsevol deixalla durant el recorregut, fora dels dipòsits previstos per l'organització.
4.-No realitzar el recorregut complet.
5.-No portar el dorsal, ocultar-lo, manipular-lo o cedir-lo a una altra persona.
6.- Alterar les dades facilitades a l'Organització respecte als que figuren en el seu DNI o NIE.
7.- Comportament antiesportiu o comportament no respectuós amb organitzadors, col·laboradors,
públic i altres participants.
8.- Es prohibeix terminantment l'ús d'auriculars durant la prova.
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9.- Responsabilitat o participació negligent en un accident en el qual es vegi embolicat altre
participant. L'ús d'auriculars durant la prova es considerarà una negligència.
10.-Qualsevol altre motiu no reflectit entre els punts anteriors que es considere sancionable per
l'Organització.
Article 12.- CANVIS.- L'organització es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi per
necessitats organitzatives o pel benefici dels participants, i ha de comunicar-ho als mateixos abans
de la eixida quan siga possible.
A més podrà suspendre i ajornar la prova si s'observa un risc per a la seguretat dels
participants, per causa de força major, per condicions meteorològiques extremes que ho
desaconsellen o perquè la preemergència per incendis forestals arribe al nivell 3, risc extrem.
Qualsevol modificació es notificarà degudament.
En el cas que la prova es suspengui abans de començar, aquesta se celebrarà el següent
dissabte a la mateixa hora. Si en aquesta data continuaren donant-se les circumstàncies que van
provocar la suspensió o d'un altre tipus, la prova quedarà anul·lada. En cap cas es retornarà l'import
de la inscripció.
Si la suspensió de la prova es produeix un cop començada, aquesta es donarà per finalitzada
en el control d'avituallament més proper. Els corredors hauran de lliurar el seu dorsal als voluntaris
de l'organització que estan en l'avituallament i es classificaran en el mateix ordre en què han arribat
al mateix per poder lliurar els trofeus a la línia de meta.
Article 13.- RESPONSABILITAT.- Cada participant en el moment de la seva inscripció
manifesta trobar-se en una forma física i psíquica adequada per afrontar el repte d'aquesta prova i
assumeix el risc derivat d'aquesta pràctica esportiva
L'organització no es fa responsable dels danys, perjudicis o lesions que els participants
puguen patir o causar a tercers, com tampoc de les despeses, deutes o danys que pogueren contraure
durant l'esdeveniment.
L'organització, té subscrit una assegurança de R.C. i una altra d'accidents per a tots els
participants degudament inscrits que cobriran les incidències inherents a la prova. Queden exclosos
de la pòlissa els casos derivats d'un patiment latent, inobservança de les lleis, imprudència, els
produïts per desplaçament a o des del lloc en el qual es desenvolupa la prova.
Article 14.- SERVEIS.Aparcament: Als voltants del Poliesportiu Municipal i al polígon industrial.
Dutxes: A la piscina municipal.
Servei mèdic: hi haurà una adequada atenció mèdica per als participants. Es disposarà de
farmacioles, servei de primers auxilis i ambulància.
Article 15.- ACCEPTACIÓ, PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT I
PROTECCIÓ DE DADES.-
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Els participants, pel fet d'inscriure's lliure i voluntàriament, declaren conèixer i acceptar
plenament el present Reglament. En cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el
mateix, prevaldrà el que disposi a aquest efecte l'Organització.
Pel sol fet d'inscriure's, el participant declara el següent: "Em trobe en estat de salut òptim
per a participar en la "VIII VOLTA MUNTANYA DE LLAURÍ". A més, eximeixo de tota
responsabilitat a l'Organització, patrocinadors o altres institucions participants davant qualsevol
accident o lesió que pogués patir abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant
des de ja a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats. Durant el
desenvolupament de la carrera contribuiré en la mesura possible amb l'Organització, per evitar
accidents personals.
Autoritze a més a que l'Organització faci ús publicitari de fotos, vídeos i qualsevol altre
tipus de material audiovisual en què puga figurar, acceptant la publicació del meu nom en la
classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o Internet, sense esperar pagament,
compensació o retribució per aquest concepte.
En inscriure's a la "VIII VOLTA MUNTANYA DE LLAURÍ", els participants donen el seu
consentiment perquè l'Associació Amics de la Muntanya de Llaurí (AMLL) o qualsevol altre
patrocinador de la prova, per si mateixos o mitjançant terceres entitats, puguen emmagatzemar ,
tractar i utilitzar el seu nom així com la seva imatge recollida dins de la prova mitjançant
fotografies, vídeos, o qualsevol altre suport.
D'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de la
protecció de dades de caràcter personal, totes les dades personals facilitades pels participants i les
imatges obtingudes en el desenvolupament de la cursa seran emmagatzemades en fitxers de l'entitat
Amics de la Muntanya de Llaurí (AMLL), amb la finalitat de gestionar la participació en la cursa,
així com la promoció, la distribució, i la difusió de la mateixa. Podent en qualsevol moment exercir
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit acompanyat del seu DNI al
domicili social de AMLL (Carrer La Font, 12 -46613-Llaurí (València).
A efectes de notificació tot corredor inscrit autoritza com a mitjà de notificació legal el
correu electrònic o mòbil.

NORMATIVA COVID.
Tots els participants es comprometen a complir la normativa COVID que determine la
Organització.
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ANNEX I

En Llaurí, a ....... de gener de 20......

En...............................................,
amb
DNI.................................
,
domiciliat
en
................................ CP–..........–al carrer ..............................................................., en qualitat de
pare y representant legal del menor ................................................................. amb DNI
........................................, nascut el .../.../........., expressament manifesta que

AUTORITZA

Baix la seua responsabilitat i cuida-ho a la participació del seu fill, menor d’edat,
en el TRA·LLA de Llaurí de la ..... Volta Muntanya de Llaurí, així mateix declara
que el seu fill està cobert per la Seguretat Social.
Donat que el menor està baix la meua protecció i vaig a participar en companyia
d’ell en el TRA·LLA de Llaurí exonere a l’Associació Amics de la Muntanya de
Llaurí, espònsors i col·laboradors de la .... Volta Muntanya de Llaurí de tot tipus
de responsabilitat per lesió, accident o qualsevol eventualitat que puga derivarse de la participació del menor en esta proba.
Conforme a l’ anteriorment exposat, subscric de manera lliure i voluntària la
present autorització i exoneració de responsabilitat en la data amunt
expressada.

Signa: ..............................................

Signa: .................................................
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