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REGLAMENT
 
Art. 1,-  L’esmentada volta popular es portarà a terme el 
Art. 3,- No hi haurà cap tipus d’avituallament a la cursa

un entrepà de botifarra 
Art. 5,- L’organització declina tota responsabilitat per danys físics, morals, perjudicis o lesions que la 

participació a la prova pugui ocasionar indivi
dany per sofriment latent, imprudència, negligència i inobservança de les lleis vigents, etc. 
Tots els inscrits se’ls hi proporcionarà una assegurança individualitzada d’accidents que està 
inclosa en el preu de la inscripció.

Art. 6,- La sortida i l’arribada estan situades a Banyoles, 
Art. 7,- L’hora de sortida és a les 
Art. 8,-  La prova oferirà cronometratge oficial,

la General masculina i femenina. 
Art. 9,- La prova serà puntuable pel Circuit de Curses Populars

categories: 
 

o Promoció A ................ 12 a 14 anys 
o Promoció
o Sènior .....................19 a 34 anys 
o Veterans A ................ 35 a 44 anys 
o Veterans B ................ 45 a 54 anys 
o Veterans C ................ Majors de 55 anys 

 
Art. 10,- El control d’arribada es 
Art. 11,- Els drets d’inscripció de la prova són 
 Les inscripcions el mateix diumenge a secretaria, sempre que hi h

recàrrec de 2€ (10€) 
Art. 12,- Les inscripcions es podran realitzar mitjançant:

a) A través d’internet
http://cursesplaestany.cat/xi
 

b) El mateix dia de la prova, ab
 

Art. 13,- Les inscripcions es tancaran:
a) A través d'internet i a les oficines del Club, 
b) En tots els casos, en arribar a la quantitat de 3
 

Art. 14,-  Els dorsals es lliuraran a les instal·lacions del club el mateix dia de 
8:00h, i el dia anterior de la prova, dissabte 
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REGLAMENT XI VOLTA POPULAR A L’ESTANY 

L’esmentada volta popular es portarà a terme el diumenge 4 de març del 20
No hi haurà cap tipus d’avituallament a la cursa ni bossa obsequi. Tots els participants tindran 
un entrepà de botifarra i avituallament a l’arribada. 
L’organització declina tota responsabilitat per danys físics, morals, perjudicis o lesions que la 
participació a la prova pugui ocasionar individualment o a tercers i exclou també qualsevol 
dany per sofriment latent, imprudència, negligència i inobservança de les lleis vigents, etc. 
Tots els inscrits se’ls hi proporcionarà una assegurança individualitzada d’accidents que està 

la inscripció. 
La sortida i l’arribada estan situades a Banyoles, al Passeig Antoni Gaudí. 
L’hora de sortida és a les 10h del matí. 

cronometratge oficial, classificació i premis pels 3 primers classificats de 
la General masculina i femenina.  
La prova serà puntuable pel Circuit de Curses Populars. Per això s’establiran les següents 

Promoció A ................ 12 a 14 anys  
o Promoció B ................ 15 a 18 anys  

Sènior .....................19 a 34 anys  
o Veterans A ................ 35 a 44 anys  
o Veterans B ................ 45 a 54 anys  
o Veterans C ................ Majors de 55 anys 

El control d’arribada es tancarà dues hores desprès d’haver començat la prova.
Els drets d’inscripció de la prova són de    8 € (inclou esmorzar) 
Les inscripcions el mateix diumenge a secretaria, sempre que hi hagin places, tindran u

inscripcions es podran realitzar mitjançant: 
internet a les següents adreces:   

http://cursesplaestany.cat/xi-volta-popularestany-banyoles/ 
El mateix dia de la prova, abans de la sortida de la mateixa 

Les inscripcions es tancaran: 
A través d'internet i a les oficines del Club, el dijous 01/03/18 a les 20:00h
En tots els casos, en arribar a la quantitat de 300 inscrits. 

Els dorsals es lliuraran a les instal·lacions del club el mateix dia de la prova, a partir de les 
8:00h, i el dia anterior de la prova, dissabte 3 de març, de les 17h a les 19h a la secretaria del 

Natació Banyoles. 

  

  

de març del 2018.  
Tots els participants tindran 

L’organització declina tota responsabilitat per danys físics, morals, perjudicis o lesions que la 
dualment o a tercers i exclou també qualsevol 

dany per sofriment latent, imprudència, negligència i inobservança de les lleis vigents, etc. 
Tots els inscrits se’ls hi proporcionarà una assegurança individualitzada d’accidents que està 

 

pels 3 primers classificats de 

Per això s’establiran les següents 

o Veterans C ................ Majors de 55 anys  

tancarà dues hores desprès d’haver començat la prova. 

gin places, tindran un 

a les 20:00h 

la prova, a partir de les 
, de les 17h a les 19h a la secretaria del 
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Art. 15,- Pel sol fet de participar 
especificat queda sota la decisió de l’organització.
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Pel sol fet de participar a la prova, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi sigui 
especificat queda sota la decisió de l’organització. 

  

  

a la prova, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi sigui 


