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Art. 1,- L’esmentada volta popular es portarà a terme el diumenge 26 de març del 2023.  
 
Art. 2,- La volta popular té una distància aproximada de 6,9Km, 100% asfalt. El circuit no 

està homologat. 

 
  

 

Art. 3,- Tots els participants tindran un entrepà de botifarra i avituallament a l’arribada. Els 
participants no rebran bossa obsequi, durant el transcurs de la prova no hi haurà 
avituallaments intermitjos. 

 

Art. 5,-  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 inclosa en el preu de la inscripció. 

 

Art. 6,- La sortida i l’arribada estan situades a Banyoles, al Passeig Antoni Gaudí. 
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Art. 7,- L’hora de sortida és a les 9.35h del matí. 
 

Art. 8,- La prova oferirà cronometratge oficial i classificació. 

Art. 9,- No hi haurà classificació per categories ni premiacions. 

Art. 10,- El control d’arribada es tancarà dues hores desprès d’haver començat la prova. 

Art. 11,- Els drets d’inscripció de la prova són de. 8€.  

Les inscripcions el mateix diumenge, sempre que hi hagi places, tindran un cost de 
12€. 

Art. 12,- Les inscripcions es podran realitzar mitjançant. 

a) A través d’internet. www.cnbanyoles.cat fins al dijous 23/03 a les 20.00 hores 
o en arribar a la quantitat de 300 inscrits. 

b) El mateix dia de la prova, en cas que quedin dorsals, fins a les 9.15h. 

Art. 13,- Tots els inscrits se’ls hi proporcionarà una assegurança individualitzada d’accidents 
que està inclosa en el preu de la inscripció. 

Art. 14,-  La sortida i l’arribada estan situades a Banyoles, al passeig Antoni Gaudí. A la zona 
de les instal·lacions del C.N. Banyoles. 

Art. 15,-  Els dorsals i els xips es lliuraran a les instal·lacions del club, en els següents horaris. 

 - Dissabte 25 de març. 

 - Diumenge 26 de març fins a les 9.15h. 

 Els horaris de la recollida s’informaran properament. 

Art. 16,-  Per a participar a la prova, cal haver nascut l’any 2008 o anteriorment. 

Art..17,-  Els corredors més lents o doblats han de cedir el pas als més ràpids. 

Art. 18,-  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. 

Art.20,-  L’organització facilitarà el servei de guarda-roba, s’ubicarà a la zona de recollida de 
dorsals dins el recinte del CN Banyoles.  

Art.21,-  L’organització facilitarà servei de dutxes i guarda-roba per als esportistes al C.N. 
Banyoles. 
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Notes importants. 

 

Per informació d’hotels i allotjaments, cal trucar a l’oficina de turisme de Banyoles (972 
58 34 70) o bé consultar a la web https.//turisme.banyoles.cat/   
La cursa estarà controlada amb xip, hi haurà un pàrquing exclusiu per a corredors al 
pàrquing del Pavelló de la Draga. 
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