
 

XXI EDICIÓ - VOLTA A PEU LLAURÍ 
- Reglament Any 2017 - 

 
Article 1r- L’AJUNTAMENT DE LLAURÍ organitza la XXI edició de la Volta a 

Peu a Llaurí, en la qual podrà participar qualsevol persona, sense distinció de sexe, 

raça o nacionalitat. 

 

Article 2n- La prova tindrà lloc dissabte 29 de juliol de 2017 a les 20:00 hores, per 

un circuit de 8.000 m amb eixida des del Poliesportiu de Llaurí. 

 

Article 3r- El preu per inscriures será de 6 € (a excepció dels empadronats que serà 

gratuit) per participant i les inscripcions es podrán fer en: 

 Ajuntament de Llaurí de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores. 

 Poliesportiu de Llaurí de dilluns a divendres de 17.00 a 21.00 hores. 

 Enviant un correu electrónic al email polideportivollauri@gmail.com. 

Una vegada l’inscripció s´haja fet efectiva, NO SERÀ REEMBOLSADA, excepte en 

el cas de que no es celebre la prova. El control de temps de la prova es realitzarà 

mitjançant el sistema de cronometrage normal. 

Article 4t – Les inscripcions es tancaran el 29 de juliol de 2017 un hora abans de la 

prova. 

 

Article 5é- Hi haurà classificació presencial per ordre d’arribada en que els 

corredors/es vagen entrant a meta. 

 

Article 6é- Els trofeus seran per als 3 primers de cada categoría. També al primer i 

primera local. 

CATEGORÍA DISTANCIA EDAT 

SÉNIOR M I F 8000 m 16 a 34 

VETERANO A M I F 8000 m 35 a 49 

VETERANO B M I F 8000 m 50 a 100 
*La categoria es calcula per any de naixement, i no per dia de la cursa. 

L’inscripció es farà efectiva d’una de les 3 formes:  

 Fent el pagament en el moment de fer l’inscripció.  

 Fent l’ingrés bancari. Cuenta: ES60 2100 2939 5302 0010 9263 (La Caixa) 

 Fent la transferencia bancaria. Cuenta: ES60 2100 2939 5302 0010 9263 (La Caixa)  

i enviant el justificant de pagament a polideportivollauri@gmail.com, on el 

corredor rebra la confirmació de que ja està inscrit a la prova. 

*IMPORTANT: ficar el nom i cognoms en les dos últimes modalitats de pagament. 

mailto:polideportivollauri@gmail.com


 

Podran participar tots majors de 16 anys amb bona condició física que no pose en 

perill la seua integritat. 

 

Article 7é- L’entrega de dorsals es farà hora i mitja abans de la prova fins a mitja 

hora abans de començar. 

 

Article 8é- Les reclamacions o impugnacions són competència l’organització de la 

prova, al qual li s'han de presentar verbalment, fins 30 minuts després de donar-se els 

resultats oficials. La decisió serà inapel·lable. L’organització vetlarà pel cumpliment 

d´aquest Reglament. 

 

Article 9é- Seran desqualificats tots els corredors que no facen el recorregut complet, 

i els que córreguen en una categoria que no els corresponga. També aquells que façen 

un mal us intencionat del dorsal, i que no el porten degudament posat. 

 

Article 10é- L'organització declina totes les responsabilitats de possibles danys que 

els corredors puguen ocasionar a terceres persones o a ells mateixos fisics o morals 

durant la prova,com a conseqüència de patiment, lesions, imprudencia o negligència, 

així com la falsificació de dades del participant a la inscripció. 

De conformitat amb el que s’ha establert a l’article 5 de la llei orgànica 15/1999,de 

Protecció de dades de caràcter personal, l’informem de que les dades facilitades serán 

incorporades a un fitxer. L’inscripció en la present prova suposa el consentiment del 

titular per al tractament de les seues dades personals, així com la comunicació i la 

publicació d’aquestes en els mitjans de comunicació. D’acord amb els interessos 

promocionals de la prova, els inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització 

el dret de reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i les classificacions obtingudes, 

en qualsevol mitjà de comunicació (premsa escrita, Internet, radio o televisió). 

Els titulars podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

dirigint-se per escrit a l’entitat organitzadora. 

 

Article 11é- Hi haurà un servei mèdic i d'ambulància durant tota la carrera fins a la 

seua finalització. 

 

Article 12é- Hi haurà un premi en metal.lic per al primer corredor masculí i femení 

de TOTS els inscrits (sense contar per categoría) en la XXI edició de la Volta a Peu a 

Llaurí 2017. Els premis serán els següents: 

 1r classificat masculí– 60 € 

 1ra classificada femenina – 60 € 

 

Article 13é- Tot participant pel fet d'inscriure´s, declara haver llegit i accepta aquest 

reglament. 


