REGLAMENT DE LA VOLTA A PEU I MARXA SENDERISTA
Article 1
El C.A. LA MALLÀ TOT PULMÓ organitza la XVIII edició de la carrera popular
denominada Volta a Peu i VII 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 realitzen una
activitat física, esportiva i en part, en el seu temps d'oci, que millore la seva
qualitat de vida.

Article 2
El recorregut de les proves és sobre 9 km la carrera i 8km la marxa
les categories per a la Volta a peu són promesa ,sènior, veterans i màster fixant-se la
celebració de les
mateixes el dia 3 de Juliol de 2021 a les 20.00 hores, cronometrada amb xip d'un sol ús per
Mychip amb sortida i meta en l'avinguda Jaume I.

Article 3
S'estableixen un termini d'inscripció :
• Del 20 de Maig al 30 de Juny : 5 euros
Les inscripcions podran efectuar-se On line www.mychip.com
Limitat a 400 participants per a la Volta i 200 per a la marxa per seguretat i organització.
La bossa del corredor amb el xip, el dorsal i la samarreta commemorativa ,
es recolliran el divendres 2 a la botiga Senda del corredor i el mateix
dia de la prova de 18.00 a 19.50 hores en el recinte habilitat en l’Eixida.
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Article 4
Els participants seran agrupats en les següents categories, segons la seva edat i sexe:
• CATEGORIA ABSOLUTA: Tots els participants de les categories següents.
• CATEGORIA PROMESA: de 16 a 19 anys
• CATEGORIA SÈNIOR: de 20 a 39 anys complerts en 2021
• CATEGORIA VETERANS: de 40 a 49 anys complerts en 2021
• CATEGORIA MÀSTER: de 50 anys d'ara endavant complerts en 2021
• CATEGORIA LOCAL: Participants de qualsevol categoria descrites anteriorment
que estiguen empadronat a Barxeta.
Els menors de 18 anys hauran de presentar autorització del representant legal o
tutor, per a la recollida del dorsal.

Article 5
La bossa del corredor contindrà el següent:
• Samarreta tècnica oficial
• Botella d'aigua i pot d’aquarius
• Tota la publicitat que es considere oportuna per part del Club.
Els 3 primers classificats de les categories establertes en l'article 4t, rebran
un trofeu acreditatiu.En categoria LOCAL serà d'un únic trofeu al primer classificat per
categoria.
L'acte de lliurament dels premis s'efectuarà 20´ després de l'entrada a meta de l'últim
corredor. al costat de la zona de sortida/meta.
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Article 6
Hi haurà un lloc d'avituallament líquid sobre el Km 5.

Article 7
La prova serà cronometrada amb xip adherit al dorsal per l'empresa de cronometratge
Mychip. El servei de cronometratge disposarà d'un rellotge-cronòmetre penjat de l'arc de
meta.

Article 8
Seran desqualificats aquells participants que no atenguin les indicacions de l'organització,
els que no portin el dorsal perfectament visible en l'arribada i els que
no cobreixin el recorregut de la prova íntegrament.

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

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 als corredors que participin en la prova sense dorsal o sense
haver formalitzat degudament la seva inscripció.
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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
Tots els corredors 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.
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Article 13
*PROTECCION DE DADES D'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999
de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, 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 seves dades personals mitjançant correu
electrònic a info@mychip.com

Article 14
Cada corredor que participi 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 seva sencera responsabilitat
i posseeix un nivell de condició física suficient per a finalitzar la mateixa.

Article 15
Hi haurà serveis de WC però pel protocol de COVID NO s'habilitaran dutxes a l'arribada de la
carrera.

MESURES PER PREVENCIÓ COVID 19
-Els participants hauran de portar màscara en els espais comuns i mantener la distancia física
de 2M respecte d’unes a altres persones.Hi haurà cartells informatius de les normes de
prevenció bàsiques pel COVID19 repartits en diferents segments i espais comuns.
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-Quan s'accedisca al calaix d'eixida, , es mantindrà posada la màscara i es mantindran les
distàncies entre els corredors. La màscara no es podrà llevar fins que no comence la carrera.
-En els avituallaments, haurà de respectar-se les cues i les distàncies de seguretat entre
persones i durant l'espera haurà de posar-se la màscara. El material només el manipularan els
voluntaris amb les pertinents mesures d'higiene
-En l'arribada, s'avituallarà, es tornarà a posar la màscara, es recollirà les claus del cotxe i la
samarreta, i marxarà el més ràpid possible per a evitar aglomeracions. No es permetrà
romandre en la zona com a espectador, sinó que es demana als participants que es
dirigisquen al seu vehicle. No s'habilitaran dutxes ni vestuaris de manera que els corredors
hauran d'arribar canviats i/o només es podran canviar en els seus respectius vehicles.
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