REGLAMENT REGULADOR
ARTICLE 1ER. L’Ajuntament d'Eslida organitza la catorzena Volta a Les Fonts d'Eslida.
La organització executiva correspon a la A.E. Fonts d'Eslida.
ARTICLE 2ON. La prova es celebrarà el dissabte 13 d´agost de 2022 a les 08:00 amb
eixida i arribada a la Carretera d´Ain (enfront del Bar Paquita)
ARTICLE 3ER. El recorregut serà de 15,2 km. La recollida dels dorsals es farà en el lloc
de l´eixida el dissabte 13 d´agost de 2022 des de les 07:00 fins les 07:45 hores. Hi haurà
quatre punts d´avituallament:
Punt 1 als ± 5,5 km del recorregut.
Punt 2 als ± 7 km del recorregut.
Punt 3 als ± 10 km del recorregut.
Punt 4 a la meta.
ARTICLE 4RT. Temps màxim de la prova són 3 ½ h.
ARTICLE 5É. Les categories queden establertes en el següent ordre i forma: (Els premis no
són acumulables)
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* Es considerarà corredor/a local a tot aquell/a que siga nascut a Eslida o empadronat/da en
la localitat.
* Reglament de categoria minimalista: Es premiaran al primer i primera corredor/a
minimalista que passe pel avituallament 2 i finalitze la prova, per a açò ha de realitzar-la amb
calçat minimalista o descalç.
Els requisits del que considerem calçat minimalista són els següents: -No ha de haverhi desnivell entre el taló i la part davantera (zero drop).
-Ha d'haver-hi un màxim de 12 mil·límetres de sola del calcer (marge d'error 10 %).
-Està admès qualsevol tipus de calçat comercial o no, que complisca estes condicions.
-Es verificarà este calçat en començar i finalitzar la prova.
ARTICLE 6 É. L´organitzador no es fa responsable dels danys que els participants puguen
patir, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat sobre els accidents o
desperfectes que per acció o no acció puguen ocórrer als participants durant el transcurs de la
prova, tant a ells mateix com a tercers.

ARTICLE 7 É. L´organitzador de la prova compta amb una assegurança de Responsabilitat
Civil per a l´ORGANITZACIÓ, PARTICIPANTS i ESPECTADORS y de una assegurança
de ACCIDENTS per a l'ORGANITZACIÓ i PARTICIPANTS que cobreix els possibles
danys que es poden causar a persones, materials i/o a sí mateixos.
ARTICLE 8 É. El vestuari així com el servici de dutxes està ubicat al poliesportiu municipal
d´Eslida.
ARTICLE 9 É. Tots els participants, pel fet de prendre l´eixida, accepten el present
Reglament.
ARTICLE 10 É. L´ambulància estarà junt a la zona d´eixida i arribada.
ARTICLE 11 É. Tots els participants tindran obsequis al finalitzar la prova.
ARTICLE 12 É. La volta no es suspendrà pel mal temps una vegada iniciada, si bé
l’organització es reserva la possibilitat de suspendre-la abans del començament si es donarà
esta circumstància de mal oratge o es decretarà al 112 GVA preemergència en ALERTA 3.
L´organització es reserva el dret a la suspensió fins el moment de l´eixida per motius aliens a
l’organització. En cas de suspensió no es tornaran els diners i es buscarà data
alternativa.
ARTICLE 13 É. El preu d´inscripció serà de 15 € .
ARTICLE 14 É. Els trofeus es repartiran al finalitzar la prova, a les 11.30 hores.
NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA
INSCRIPCIONS ON-LINE FINS DILLUNS 8 D’AGOST EN:
www.urbanrunningcastellon.com
PARTICIPACIÓ MÀXIMA 600 corredors
Més informació en: fontsdeslida@hotmail.com

