XIX Volta a peu & VIII Marxa senderista
Memorial Alfred Soler

REGLAMENT
XIX Volta de Peu
&
VIII Marxa senderista
Article 1
El C.A. La Mallà tot Pulmó organitza la XIX edició de la carrera popular denominada Volta
a Peu i VIII Marxa senderista NO COMPETITIVA a Barxeta amb la col∙laboració de
l'Ajuntament de Barxeta, prova atlètica a la qual té accés, qualsevol persona que ho
desitge, d'acord amb les categories baix indicades.
L'objectiu més important que persegueix aquesta carrera és aconseguir que cada vegada
més la població i principalment els residents a Barxeta, participen i facen una activitat
física, esportiva i en part, en el seu temps d'oci, que millore la seua qualitat de vida.

Article 2
L'Esdeveniment esportiu es celebrarà el pròxim dia 9 de juliol de 2022 a partir de les
19:00 hores i consta de tres modalitats diferents; proves infantils (amb diferents
distàncies segons l'edat de naixement), prova absoluta (8,7 km) i marxa senderista (7,8
km). L'eixida i la meta estaran situades en l'Avinguda Jaume I.
Proves infantils
Categoria
Xupetí (masc/fem)

Any de naixement *
2017 ‐ actualitat

Edat
Distància
5 anys i inferiors 100 m
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Prebenjamí (masc/fem)
Benjamí (masc/fem)
Aleví (masc/fem)
Infantil (masc/fem)
Cadet (masc/fem)

2015 ‐ 2016
2013 ‐ 2014
2011 ‐ 2012
2009 ‐ 2010
2005 ‐ 2008

6‐7 anys
8‐9 anys
10‐11 anys
12‐13 anys
14‐17 anys

200 m
300 m
1 Volta (500 m)
2 Voltes (1 km)
3 Voltes (1,5 km)

Prova absoluta
Categoria
Absoluta (masc/fem)
Local (masc/fem)
Promesa (masc/fem)
Sènior (masc/fem)
Veterà A (masc/fem)
Veterà B (masc/fem)
Màster (masc/fem)

Any de naixement *
Tots els participants
Empadronats en el poble
2000 ‐ 2004
1988 ‐ 1999
1976 ‐ 1987
1963 ‐ 1975
Abans de 1963

Edat
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
18‐22 anys
23‐34 anys
35‐46 anys
47‐59 anys
60 anys i superiors

Distància
8,7 km
8,7 km
8,7 km
8,7 km
8,7 km
8,7 km
8,7 km

(*Acomplits al llarg de l'any 2022)

Article 3
Els menors de divuit anys hauran de presentar autorització del representant legal o
tutor, per a la recollida del pitral.
Els 3 primers classificats de les categories establertes en l'article 2, rebran un trofeu
acreditatiu. En la categoria LOCAL es concedirà un únic trofeu al primer classificat per
categoria. Els trofeus no seran acumulables.
L'acte de lliurament dels premis s'efectuarà 20´ després de l'entrada a meta de l'última
persona participant al costat de la zona d'eixida/meta.

Article 4
S'estableix el següent termini d'inscripció:
De l'1 de juny fins al 5 de juliol: 6 euros
Les inscripcions podran efectuar‐se en línia en www.mychip.com
El nombre de participants està limitat a 500 participants per a la Volta i 300 per a la
marxa per seguretat i organització. Els pitrals, una vegada assignats, són personals i
intransferibles. La bossa regal amb el xip, el pitral i la samarreta commemorativa, es
recolliran el dijous 7 i divendres 8 de juliol a la botiga "Senda del corredor" (C/ la Reina
núm. 47, Xàtiva), en horari comercial, i el mateix dia de la prova en l'estand habilitat al
carrer General Villaescusa de Barxeta, fins mitja hora abans de l'inici de cada prova.
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Les proves infantils són gratuïtes, la inscripció serà el mateix dia de la cursa fins mitja
hora abans de l'inici en l'estand situat al carrer General Villaescusa.

Article 5
La bossa regal contindrà el següent:
• Samarreta tècnica oficial
• Botella d'aigua o pot d'isotònic
• Tots els detalls que l'organització puga aconseguir.

Article 6
Hi haurà un lloc d'avituallament líquid situat al km 4,7 per a les persones participants de
la prova absoluta i al km 3,3 per als caminats.

Article 7
La prova serà cronometrada amb xip adherit al pitral per l'empresa de cronometratge
Mychip. Cada persona participant deurà col∙locar‐se obligatòriament el pitral en el pit,
sense doblar, manipular ni modificar. El servei de cronometratge disposarà d'un
rellotge‐cronòmetre instal∙lat de l'arc de meta.

Article 8
Seran desqualificats aquells participants que no atenguen les indicacions de
l'organització, els que no porten el pitral perfectament visible en l'arribada i els que no
cobrisquen el recorregut de la prova íntegrament.

Article 9
L'organització declina tota responsabilitat sobre els danys que la participació en aquesta
prova puga causar, causar‐se a si mateix, o derivar d'ella, a qualsevol participant. No
obstant això, tots els atletes participants quedaran baix la cobertura d'una assegurança
de responsabilitat civil i d'accidents subscrita a aquest efecte segons prescriu l'article 14
annex II Reial decret 1428/2003.

3

XIX Volta a peu & VIII Marxa senderista
Memorial Alfred Soler
Article 10
Tots els participants, pel fet de prendre la sortida, assumeixen l'acceptació del contingut
del present Reglament. L'organització declina qualsevol responsabilitat relativa a les
persones participants que participen en la prova sense pitral o sense haver formalitzat
degudament la seua inscripció.

Article 11
Els serveis sanitaris d'ambulància (SVB), dotat de metge i A.T.S., prescrit segons annex II
article 10 del Reial decret 1428/2003 emplaçats en la zona de meta durant el transcurs
de la prova i durant el període de temps que es considere necessari per part de
l'organització.

Article 12
Totes les persones participants renuncien expressament al seu dret d'imatge durant la
prova i a tot recurs contra l'organització per la utilització d'aquesta imatge.
L'organització podrà autoritzar els mitjans de comunicació a utilitzar aquesta imatge
mitjançant una acreditació o llicència. Tota comunicació sobre l'esdeveniment o la
utilització d'imatges haurà de realitzar‐se respectant el nom d'aquest esdeveniment, de
les marques registrades i prèvia autorització de l'organització. L'entitat organitzadora es
reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge de la prova, així com l'explotació
audiovisual i periodística de la competició. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari
haurà de comptar amb el consentiment de l'organització.

Article 13
PROTECCIÓ DE DADES D'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, totes les dades
dels participants recollits en el formulari d'inscripció seran inclosos en un fitxer privat
propietat dels organitzadors de l'esdeveniment, amb finalitats exclusius de gestió de la
prova. Tots els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel∙lació
i oposició de les seues dades personals mitjançant correu electrònic a info@mychip.com

Article 14
Cada persona inscrita que participe en la prova afirma trobar‐se en estat de salut física
i psíquica òptima i una forma física adequada per a participar en la carrera i assumir el
risc derivat d'aquesta pràctica esportiva sota la seua responsabilitat i posseeix un nivell
de condició física suficient per a finalitzar la mateixa.
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Article 15
Hi haurà serveis de WC en la casa de la Cultura (Parc Jaume I) i servei de dutxes en el
poliesportiu municipal.

Article 16
Podeu consultar els recorreguts de la cursa absoluta i de la marxa senderista en els
següents enllaços:
Volta a peu
https://es.wikiloc.com/rutas‐carrera/volta‐a‐peu‐a‐barxeta‐2022‐102165008
Marxa senderista
https://es.wikiloc.com/rutas‐senderismo/marxa‐senderista‐barxeta‐2022‐102164622

Article 17
Programació:
Dijous 7 de juliol:
Recollida bossa regal en la botiga "Senda del corredor" (C/ la Reina nº 47, Xàtiva)
Horari matí; 10:00 a 14:00
Horari vesprada: 18:00 a 20:00

Divendres 8 de juliol:
Recollida bossa regal en la botiga "Senda del corredor" (C/ la Reina nº 47, Xàtiva)
Horari matí; 10:00 a 14:00
Horari vesprada: 18:00 a 20:00

Dissabte 9 de juliol:
17:00 a 18:30 Inscripcions infantils (gratuïta)
18:00 a 20:00 Recollida bossa regal
19:00 Inici Cursa Xupetí
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19:10 Inici Cursa Prebenjamí
19:20 Inici Cursa Benjamí
19:30 Inici Cursa Aleví
19:40 Inici Cursa Infantil
19:50 Inici Cursa Cadet
20:00 Entrega de trofeus, proves infantils (Av. Jaume I)
20:30 Inici Cursa Absoluta
20:35 Inici Marxa Senderista
21:30 Entrega de trofeus, prova absoluta (Av. Jaume I)
22:00 Sopar popular (Pça. Alcalde Josep Lorente)
22:30 Entrega I guardó Memorial Alfred Soler
23:00 Actuació Feliu Ventura

Article 18
Una vegada finalitzades les proves esportives, es celebrarà un sopar de germanor a la
plaça Josep Lorente on es farà entrega del "I guardó memorial Alfred Soler" i actuarà el
cantautor xativí Feliu Ventura. El cost del tiquet per al sopar és de 6 € per persona
(inclou 1 € de donatiu destinat a l'associació Aspromivise).
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