
REGLAMENT V VOLTETA A PEU INFANTIL FESTES PATRONALS 2016 
 
ARTICLE 1.- La Regidoria d‘Esports del M.I. Ajuntament d’Alfafar amb la col.laboració del Club d’AtIetisme Els 
Taulains d’Alfafar, organitza la V Volteta a Peu Infantil. Tindrà accés qualsevol xiquet o xiqueta fins a una edat 
de 15 anys. 
 
ARTICLE 2.- Les inscripcions s'efectuaran en el SAC del Barri Orba o en l'Ajuntament d’Alfafar fins al 8 de 
setembre. Es podran apuntar fins una hora abans de que comencen les proves el mateix dia en la taula de 
retirada de dorsals ubicada a la Plaça de l´Ajuntament. 
La inscripció està limitada a 250 participants. N'hi haurà obsequis i medalla commemorativa per a totes les 
categories. 
Si hi ha alguna persona que es presente a la prova sense haver-s’inscrit abans, no podrà còrrer i no podrà optar 
a cap premi, ni clasificació. 
 
ARTICLE 3.- El dia de la prova serà el 3 de setembre a las 10:00 hores. La Iínia d'eixida i arribada estaran 
situades en la Plaça de l´Ajuntament. 
 
ARTICLE 4.- Les categories seran les següents: 
 

CATEGORIA EDAD DISTANCIA HORARIO 

QUERUBIN 4-5 100 m 10:00 

PREBENJAMIN 6-7 250 m 10:15 

BENJAMIN 8-9 500 m 10:30 

ALEVIN 10-11 1000 m 10:45 

INFANTIL 12-13 1500 m 11:00 

CADETE 14-15 2200 m 11:30 

 
ARTICLE 5.- Premis. N'hi haurà trofeu per als tres primers de cada categoria, masculí i femení. 
 
ARTICLE 6.- Tot participant degudament inscrit estarà cobert amb un segur de responsabilitat civil i accidents, 
esta assegurança no serà vàlida en cas de malalties, imprudències, negligències, inobservança de les lleis i del 
reglament, així com tampoc cobrirà els danys produïts pels desplaçaments. Hi haurà una adequada atenció 
mèdica per als participants de la prova. 
 
ARTICLE 7.- Les impugnacions sobre la classificació o altres reclamacions seran resoltes pels organitzadors de la 
cursa. Tot allò que no està previst en el reglament s'ajustarà a la normativa de R.F.E.A. 
 
ARTICLE 8.- Per causes externes a l'organització es podrà en qualsevol moment, canviar el recorregut de la 
prova. 
 
ARTICLE 9.- Tots els participants, pel fet de participar en la prova, accepten íntegrament el present reglament. 
En cas de dubte, prevaldrà el criteri de l'organització. 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIO EN LA VOLTETA A PEU FESTES PATRONALS 2016 
 

1. Conec i accepte íntegrament el Reglament. 
2. El meu fill/a participa voluntàriament davall la meua pròpia responsabilitat en esta prova esportiva. 
3. Per això, eximisc de qualsevol responsabilitat a l'organització. 
4. El meu fill/a física i mentalment preparat, per a este torneig, sense patir malaltia, defecte físic o lesió 

que impedisca la seua participació en ell o que puga agreujar-se com a conseqüència. 
5. Permet el lliure ús de dades personals i qualsevol imatge, per part de l'organització i entitats 

col·laboradores, obtingudes durant la meua participació en el torneig, de promoció del esdeveniment, 
xarxes socials, així com reportatges gràfics. 


