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CCoonn  iill  PPaattrroocciinniioo  ddii::  

  

  
  

SSPPOONNSSOORR  ddeellllaa  

MMaanniiffeessttaazziioonnee::  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

SSPPOONNSSOORR  TTeeccnniiccoo::  

  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  
IIll  ““GGiirroo  ddeellllaa  VVaallddeerraa””  èè  uunnaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  aa  ccaarraatttteerree  AAggoonniissttiiccoo//CCoommppeettiittiivvoo..  

CChhiiuunnqquuee  dduurraannttee  llaa  GGaarraa,,  vveenniissssee  ssuuppeerraattoo  ddaallll’’  AAuuttoo  ddeell  GGiiuuddiiccee//DDiirreettttoorree  ddii  

CCoorrssaa,,  ddeevvee  rriitteenneerrssii  ““FFUUOORRII  GGAARRAA””..  LLee  SSoocciieettàà  OOrrggaanniizzzzaattrriiccii  ddeellllee  ssiinnggoollee  

PPrroovvee,,  ddeecclliinnaannoo  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  sséé  ee  ppeerr  ii  ssuuooii  ccoollllaabboorraattoorrii,,  ppeerr  

iinncciiddeennttii  oo  ddaannnnii  aa  ppeerrssoonnee  ee  ccoossee,,  cchhee  ddoovveesssseerroo  vveerriiffiiccaarrssii  pprriimmaa,,  dduurraannttee  ee  

ddooppoo  llaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  oo  ppeerr  eeffffeettttoo  ddeellllaa  sstteessssaa..  

PPeerr  qquuaannttoo  nnoonn  ccoonntteemmppllaattoo  nneell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  vviiggee  RReeggoollaammeennttoo  

NNaazziioonnaallee  UUIISSPP,,  ccoonnssuullttaabbiillee  ssuull  ssiittoo  wwwwww..uuiisspp..iitt//cciicclliissmmoo//  
  

aarrtt  11..  IIll  GGIIRROO  DDEELLLLAA  VVAALLDDEERRAA  22001166  ssii  ssvvoollggeerràà  iinn  33  PPrroovvee  iinn  lliinneeaa,,  nnoonn  

ccoonnsseeccuuttiivvee,,  ccoonn  sseeddee  aa  PPeecccciioollii  ((PPII))  iill  0055//0033,,  CCaasscciiaannaa  TTeerrmmee  ((PPII))  iill  1122//0033  ee  

FFoorrccoollii  iill  0077//0055,,  TTaassssaa  dd’’IIssccrriizziioonnee  €€  1155,,0000  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoollaa  PPrroovvaa..  

aarrtt  22..  AATTLLEETTII  AAMMMMEESSSSII::  

PPuunnttoo  11..  SSoonnoo  AAMMMMEESSSSII  aa  ppaarrtteecciippaarree  aall  ““GGddVV22001166””,,  ii  CCiiccllooAAmmaattoorrii  ccoonn  TTeesssseerraa  

UUIISSPP  oo  FFCCII  AAGGOONNIISSTTIICCAA,,  ooppppuurree  ddii  qquuaallssiiaassii  EEnnttee  oo  FFeeddeerraazziioonnee  SSppoorrttiivvaa,,  

rriiccoonnoosscciiuuttaa  ddaall    CCOONNII,,  iinn  RREEGGOOLLAA  ppeerr  ll’’  AAnnnnoo  22001166..  
PPuunnttoo  22..  IIll  CCoommiittaattoo  OOrrggaanniizzzzaattoorree  ppoottrràà  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo,,  ee  aa  ssuuoo  iinnssiinnddaaccaabbiillee  

ggiiuuddiizziioo,,  ddeecciiddeerree  ssee  aacccceettttaarree  oo  mmeennoo  ll’’iissccrriizziioonnee,,  ooppppuurree  eesscclluuddeerree  uunn  AAttlleettaa  

ddaallllaa  GGaarraa  oo  ddaall  ““GGddVV22001166””;;  nneell  ccaassoo  lloo  sstteessssoo  ppoossssaa  aarrrreeccaarree  ddaannnnoo  aallll’’  iimmmmaaggiinnee  

ddeellllaa  MMaanniiffeessttaazziioonnee..  

PPuunnttoo  33..  NNoonn  vveennggoonnoo  AAMMMMEESSSSII//IISSCCRRIITTTTII  aall  ““GGddVV22001166””,,  AAttlleettii  cchhee  aabbbbiiaannoo  

uunnaa  ssqquuaalliiffiiccaa  oo  ssoossppeennssiioonnee  iinn  aattttoo//vviiggoorree..  

PPuunnttoo  44..  VVeennggoonnoo  EESSCCLLUUSSII  ddaallllaa  CCllaassssiiffiiccaa  ee  ddaall  ““GGddVV22001166””,,  AAttlleettii  cchhee  ssuubbiissccoonnoo  

uunn  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  ssqquuaalliiffiiccaa  oo  ddii  IInnddaaggiinnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’AAuuttoorriittàà  GGiiuuddiizziiaarriiaa  ppeerr  

ffaattttii  ccoonnnneessssii  aallllaa  vviioollaazziioonnee  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  AANNTTIIDDOOPPIINNGG,,  aa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  iinn  

ccoorrssoo;;  ee  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  ggllii  vveerrrraannnnoo  aazzzzeerraattii  ii  PPUUNNTTII  aaccccuummuullaattii  iinn  CCllaassssiiffiiccaa  ffiinnoo  

aa  ttaallee  ddaattaa..  

aarrtt  33..  CCAATTEEGGOORRIIEE  //  PPAARRTTEENNZZEE  

PPuunnttoo  11..  CCaatteeggoorriiee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ssoonnoo  qquueellllee  pprreevviissttee  ddaallllaa  UUIISSPP  TToossccaannaa,,  ppeerr  

GGaarree  AAmmaattoorriiaallii  ssuu  SSttrraaddaa,,  eesscclluussoo  qquueellllaa  iinneerreennttee  aallllee  DDoonnnnee;;  cchhee  ssaarràà  ccaatteeggoorriiaa  

UUNNIICCAA..  

PPuunnttoo  22..  AAdd  ooggnnii  PPrroovvaa  ddeell  ““GGddVV22001166””  llee  ppaarrtteennzzee  ssaarraannnnoo  ccoossìì  pprreeddiissppoossttee::  

http://www.uisp.it/ciclismo/
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CCoonn  iill  PPaattrroocciinniioo  ddii::  

  

  
  

SSPPOONNSSOORR  ddeellllaa  

MMaanniiffeessttaazziioonnee::  

  

  

  

  

  

  

  

   
   

SSPPOONNSSOORR  TTeeccnniiccoo::  

  

  

aa))  11°°  PPaarrtteennzzaa::  ccaatt..  AA11--AA22  

bb))  22°°  PPaarrtteennzzaa::  ccaatt..  AA33  

cc))  33°°  PPaarrtteennzzaa::  ccaatt..  AA44--AA55--AA66  ee  DDoonnnnee..  

SSaallvvoo  ddiivveerrssaa  mmeettooddoollooggiiaa,,  ccoommee  ssppeecciiffiiccaattoo  nneell  VVoollaannttiinnoo  ddeellllaa  PPrroovvaa..  

NN..BB..  ––  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  uunnaa  PPaarrtteennzzaa  nnoonn  rraaggggiiuunnggaa  ii  5500  iissccrriittttii,,  ttaallee  PPaarrtteennzzaa  vveerrrràà  aaccccoorrppaattaa  

aallll''  aallttrraa,,  aammmmeessssoo  cchhee  ccoonn  ttaallee  aaccccoorrppaammeennttoo  nnoonn  ssii  ssuuppeerrii  ii  110000  ppaarrtteennttii..    

PPeerr  mmoottiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  iinn  ooggnnii  ssiinnggoollaa  pprroovvaa,,  ssppeettttaa  aallllaa  SSoocciieettàà  OOrrggaanniizzzzaattrriiccee  iinn  bbaassee  aall  

TTOOTTAALLEE  ddeeggllii  IISSCCRRIITTTTII,,  ddeecciiddeerree  ssee  eeffffeettttuuaarree  llee  33  ppaarrtteennzzee  ((ssee  iill  cciirrccuuiittoo  lloo  ppeerrmmeettttee,,  

aanncchhee  iinn  ccaassoo  ddii  iissccrriittttii  iinnffeerriioorrii  aa  110000)),,  ooppppuurree  eeffffeettttuuaarrnnee  22  ccoossìì  ssuuddddiivviissee::  11°°  ccaatt..  AA11--AA22--  

AA33  **  22°°  ccaatt..  AA44--AA55--AA66  ee  DDoonnnnee..  

aarrtt  44..  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  FFIINNAALLEE    

VVeerrrraannnnoo  ssttiillaattee  22  CCllaassssiiffiicchhee  ffiinnaallii  ccoossìì  ssuuddddiivviissee::    

PPuunnttoo  11..  CCllaassssiiffiiccaa  IInnddiivviidduuaallee  ppeerr  ccaatteeggoorriiaa::  pprriimmii  33  ((ttrree))  AAttlleettii  ddii  ooggnnii  ccaatteeggoorriiaa..  

PPuunnttoo  22..  CCllaassssiiffiiccaa  TTOOPP  TTEEAAMM  ppeerr  SSoocciieettàà::  vveerrrràà  pprreemmiiaattaa  llaa  pprriimmaa  SSoocciieettàà  

ccllaassssiiffiiccaattaassii..  

aarrtt  55..  PPUUNNTTEEGGGGII  
AAdd  ooggnnii  ssiinnggoollaa  PPrroovvaa  iinn  LLiinneeaa,,  vveerrrraannnnoo  aasssseeggnnaattii  ii  sseegguueennttii  PPuunntteeggggii::  
PPuunnttoo  11..  CCllaassssiiffiiccaa  iinnddiivviidduuaallee  --  ddaall  11°°  aall  1100°°  ddii  cciiaassccuunnaa  ccaatteeggoorriiaa  aammmmeessssaa,,  aa  

ssccaallaarree  ii  sseegguueennttii  PPuunnttii  2200--1155--1122--1100--77--55--44--33--22--11..    

PPuunnttoo  22..  CCllaassssiiffiiccaa  TTOOPP  TTEEAAMM  ppeerr  SSoocciieettàà::    

aa))  11  ppuunnttoo  ppeerr  ooggnnii  aattlleettaa  iissccrriittttoo  aa  ooggnnii  ssiinnggoollaa  pprroovvaa..  

bb))  UUlltteerriioorrii  22  ppuunnttii  vveennggoonnoo  aasssseeggnnaattii  aa  ooggnnii  SSoocciieettàà,,  ppeerr  ooggnnii  aattlleettaa  CCllaassssiiffiiccaattoossii  

nneeii  pprriimmii  55  ddii  ccaatteeggoorriiaa;;  iinn  ooggnnii  ssiinnggoollaa  PPrroovvaa..  

aarrtt  66..  PPRREEMMIIAAZZIIOONNEE  DDII  TTAAPPPPAA::  
PPuunnttoo  11..  SSaarraannnnoo  pprreemmiiaattii  ii  pprriimmii  55  AAttlleettii  ddii  ooggnnii  ccaatteeggoorriiaa  

PPuunnttoo  22..  PPeerr  qquuaannttoo  ccoonncceerrnnee  llee  ccaatteeggoorriiee  AA66  ee  DDoonnnnee  ((UUnniiccaa  1188//6655  AAnnnnii)),,  vveerrrraannnnoo  

pprreemmiiaattii  ssoolloo  nneell  ccaassoo  ddii  aallmmeennoo  88  iissccrriittttii  ppeerr  ccaatteeggoorriiaa;;  aallttrriimmeennttii  vveerrrràà  ddaattoo  aa  

ttuuttttii  ggllii  iissccrriittttii  ddii  ttaallii  ccaatteeggoorriiaa  uunn  pprreemmiioo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  

PPuunnttoo  33..  AAll  tteerrmmiinnee  ddii  ooggnnii  PPrroovvaa,,  ssaarràà  ccoonnsseeggnnaattaa  llaa  mmaagglliiaa  ddii  lleeaaddeerr  ddii  ccaatteeggoorriiaa  

ddeell  ““GGddVV22001166””  iinn  bbaassee  aaii  ppuunntteeggggii  aaccqquuiissiittii  nneellllee  PPrroovvee  ssiinnoo  aadd  aalllloorraa  eeffffeettttuuaattee,,  

ccoonn  ll''oobbbblliiggoo  ddii  iinnddoossssaarrllaa  nneellllaa  PPrroovvaa  ssuucccceessssiivvaa;;  pprreevviioo  aannnnuullllaammeennttoo  ddeeii  ppuunnttii  
((ssoolloo  ddiieettrroo  aa  uunn  RREECCLLAAMMOO  SSCCRRIITTTTOO  ddaa  ppaarrttee  ddii  uunn  AAttlleettaa  oo  ddii  uunnaa  SSoocciieettàà  ppaarrtteecciippaannttee  aallllaa  

PPrroovvaa  iinn  qquueessttiioonnee))  aaccccuummuullaattii  nneellllaa  PPrroovvaa  iinnccrriimmiinnaattaa..  

PPuunnttoo  44..  GGllii  AAttlleettii  cchhee  nnoonn  ssii  pprreesseenntteerraannnnoo  aallllaa  PPrreemmiiaazziioonnee,,  ddoovvrraannnnoo  ddeelleeggaarree  ppeerr  
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CCoonn  iill  PPaattrroocciinniioo  ddii::  

  

  
  

SSPPOONNSSOORR  ddeellllaa  

MMaanniiffeessttaazziioonnee::  

  

  

  

  

  

  

  

   
   

SSPPOONNSSOORR  TTeeccnniiccoo::  

  

  

iissccrriittttoo  uunn  DDiirriiggeennttee  oo  uunn  AAttlleettaa  ddeellllaa  SSoocciieettàà;;  ppeennaa  llaa  ppeerrddiittaa  ddeell  PPrreemmiioo..  

aarrtt  77..  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE//PPRREEMMIIAAZZIIOONNII  IINNDDIIVVIIDDUUAALLII  FFIINNAALLII::  
PPuunnttoo  11..  LLee  PPrreemmiiaazziioonnii  aavvvveerrrraannnnoo  nneell  mmeessee  ddii  NNoovveemmbbrree//DDiicceemmbbrree  iinn  ddaattaa  ee  

LLooccaattiioonn  aannccoorraa  ddaa  ddeecciiddeerree..  SSaarràà  pprreemmuurraa  ddeell  CCoommiittaattoo  OOrrggaanniizzzzaattoorree  iinnffoorrmmaarree  

ttuuttttii  ggllii  iinntteerreessssaattii..  

PPuunnttoo  22..  VVeerrrraannnnoo  pprreemmiiaattii  ii  pprriimmii  ttrree  ccllaassssiiffiiccaattii  ppeerr  ooggnnii  ccaatteeggoorriiaa;;  ccoommee  ggiiàà  

rriippoorrttaattoo  aallll’’  aarrtt..  44  

PPuunnttoo  33..  SSoonnoo  vviinncciittoorrii  ddeell  ““GGiirroo  ddeellllaa  VVaallddeerraa  22001166””  ccoolloorroo  cchhee  aaccccuummuullaannoo  ppiiùù  

ppuunnttii  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllee  ttrree  pprroovvee  ((ppeerr  ppootteerr  ccoonnccoorrrreerree  aallllaa  CCllaassssiiffiiccaa  FFiinnaallee  èè  

oobbbblliiggaattoorriioo  ppaarrtteecciippaarree  aa  ttuuttttee  ee  33  llee  PPrroovvee))..  IInn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  vviinncceerràà  cchhii  aavvrràà  ffaattttoo  

iill    mmiigglliioorr  ppiiaazzzzaammeennttoo  nneellll''  uullttiimmaa  pprroovvaa  ddeell  1144//0055//22001166  ddii  BBoosscchhii  ddii  LLaarrii..  

aarrtt  88..  CCLLAASSSSIIFFIICCAA//PPRREEMMIIAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  TTOOPP  TTEEAAMM::  

PPuunnttoo  11..    LLee  PPrreemmiiaazziioonnii  aavvvveerrrraannnnoo  nneell  mmeessee  ddii  NNoovveemmbbrree//DDiicceemmbbrree  iinn  ddaattaa  ee  

LLooccaattiioonn  aannccoorraa  ddaa  ddeecciiddeerree..  SSaarràà  pprreemmuurraa  ddeell  CCoommiittaattoo      OOrrggaanniizzzzaattoorree  iinnffoorrmmaarree  

ttuuttttii  ggllii  iinntteerreessssaattii..  

PPuunnttoo  22..  VVeerrrràà  pprreemmiiaattaa  llaa  pprriimmaa  SSoocciieettàà;;  ccoommee  ggiiàà  rriippoorrttaattoo  aallll’’  aarrtt..  44    

PPuunnttoo  33..  IInn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  vviinncceerràà  llaa  SSoocciieettàà  cchhee  ootttteerrrràà  iill  <<mmiigglliioorr  ppuunntteeggggiioo>>  nneellll''  

uullttiimmaa  pprroovvaa  ddii  BBoosscchhii  ddii  LLaarrii  ((PPII))  ddeell  1144//0055//22001166..  

aarrtt  99..  RREECCLLAAMMII::  

PPuunnttoo  11..  II  rreeccllaammii,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  pprreesseennttaattii  ddaa  uunn  DDiirriiggeennttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  oo  ddaallll’’  

AAttlleettaa  sstteessssoo;;  ppeerr  ssccrriittttoo  ((uuttiilliizzzzaannddoo  ll’’aappppoossiittoo  mmoodduulloo,,  cchhee  ppootteettee  ttrroovvaarree  ssuull  ssiittoo  UUffffiicciiaallee  

ddeellllaa  MMaanniiffeessttaazziioonnee))..  

PPuunnttoo  22..  QQuuaallssiiaassii  rreeccllaammoo  iinneerreennttee  aallllaa  ssiinnggoollaa  PPrroovvaa  ddeell  ““GGddVV22001166””,,  ddoovvrràà  eesssseerree  

ccoommuunniiccaattoo  aallllaa  GGiiuurriiaa  eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  3300  mmiinnuuttii  ddaa  qquuaannddoo  èè  ssttaattoo  eessppoossttoo  

ll’’OOrrddiinnee  ddii  AArrrriivvoo  ddeellllaa  GGaarraa..    

PPuunnttoo  33..  QQuuaallssiiaassii  rreeccllaammoo  iinneerreennttee  llaa  CCllaassssiiffiiccaa  GGEENNEERRAALLEE  ddeell  ““GGiirroo  ddeellllaa  VVaallddeerraa  

22001166””,,  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoommuunniiccaattoo  aall  CCoommiittaattoo  OOrrggaanniizzzzaattoorree,,    ssoolloo  vviiaa  ee--mmaaiill  aall  

sseegguueennttee  iinnddiirriizzzzoo::  ggiirroovvaallddeerraa@@ggmmaaiill..ccoomm  ((uuttiilliizzzzaannddoo  ll’’aappppoossiittoo  mmoodduulloo,,  cchhee  ppootteettee  

ttrroovvaarree  ssuull  ssiittoo  UUffffiicciiaallee  ddeellllaa  MMaanniiffeessttaazziioonnee))  eennttrroo  33  ((ttrree))  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  

mailto:girovaldera@gmail.com
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CCoonn  iill  PPaattrroocciinniioo  ddii::  

  

  
  

SSPPOONNSSOORR  ddeellllaa  

MMaanniiffeessttaazziioonnee::  

  

  
  

  

  

  

  

   
   

SSPPOONNSSOORR  TTeeccnniiccoo::  

  

  

ddeellllaa  sstteessssaa  ssuull  ssiittoo  UUffffiicciiaallee  ddeellllaa  MMaanniiffeessttaazziioonnee  

aarrtt  1100..  AAUUTTOO  aall  SSEEGGUUIITTOO  ((AASSSSIISSTTEENNZZAA  IINN  CCOORRSSAA))::  

PPuunnttoo  11..  EE’’  aammmmeessssaa  ll’’aassssiisstteennzzaa  aall  ““GGddVV22001166””  ddaa  ppaarrttee  ddii  mmeezzzzii  ddeellllee  SSqquuaaddrree  aall  

sseegguuiittoo  ddeellllaa  ccoorrssaa,,  pprreevviiaa  rriicchhiieessttaa  ssccrriittttaa    ccoonn  ll’’aappppoossiittoo  mmoodduulloo  cchhee  ttrroovveerreettee  ssuull  

ssiittoo  UUffffiicciiaallee  ee  iinnoollttrraattaa  eennttrroo  77  ggiioorrnnii  ((2288//0022//22001166))  ddaallllaa  11°°  PPrroovvaa  ddeell  ““GGddVV22001166””  

ppeerr  ee--mmaaiill  aall  sseegguueennttee  iinnddiirriizzzzoo  ggiirroovvaallddeerraa@@ggmmaaiill..ccoomm    

PPuunnttoo  22..  TTaallee  rriicchhiieessttaa  ddiivveennttaa  vvaalliiddaa,,  ssoolloo  qquuaannddoo,,  iill  CCoommiittaattoo  OOrrggaanniizzzzaattoorree  ddaa  

rriissppoossttaa  aaffffeerrmmaattiivvaa,,  ttrraammiittee  ee--mmaaiill  aallll’’  iinnddiirriizzzzoo  rriippoorrttaattoo  ssuu  ttaallee  mmoodduulloo..  

PPuunnttoo  33..  IInn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  11°°  PPrroovvaa,,  vveerrrràà  ccoonnsseeggnnaattoo  iill  ccaarrtteelllloo  rreellaattiivvoo  aallll’’  ‘‘  

AAuuttoorriizzzzaazziioonnee,,  ddaa  eessppoorrrree  ssuullll’’  AAuuttoovveettttuurraa..  

PPuunnttoo  44..  OOggnnii  AAuuttoommeezzzzoo  ddoovvrràà  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  eessppoorrrree  iill  ccaarrtteelllloo  rreellaattiivvoo  aallll’’  

AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  <<SSOOCCIIEETTAA’’  NN°°    >>..  GGllii  aauuttoommeezzzzii  ddii  SSoocciieettàà  pprriivvii  ddeellll’’  

AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  eessppoossttaa  ssaarraannnnoo  ffeerrmmaattii  ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  ddii  CCoorrssaa//OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  

aallllaa  SSoocciieettàà  vveerrrraannnnoo  AAZZZZEERRAATTII  ii  PPuunnttii  nneellllaa  CCllaassssiiffiiccaa  TTOOPP  TTEEAAMM..  

PPuunnttoo  55..  OOggnnii  AAuuttoommeezzzzoo  aauuttoorriizzzzaattoo  aall  sseegguuiittoo  ddeellllaa  CCoorrssaa,,    ddeevvee  rriimmaanneerree  ttrraa  ll’’  

AAuuttoo  ddeell  GGiiuuddiiccee  ee  ll’’  AAmmbbuullaannzzaa,,  ssaallvvoo  aallttrraa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee..  

PPuunnttoo  66..  LLee  SSoocciieettàà  cchhee  ffaarraannnnoo  rriicchhiieessttaa  aa  ooggnnii  ssiinnggoollaa  PPrroovvaa,,  ddoovvrraannnnoo  rriimmaanneerree  aall  

sseegguuiittoo  ((iinn  ccooddaa))  ddeellllee  AAuuttoo  AAuuttoorriizzzzaattee  aall  ““GGiirroo  ddeellllaa  VVaallddeerraa  22001166””  

aarrtt  1111..  CCOODDIICCEE  DDEELLLLAA  SSTTRRAADDAA::  

LLee  SSttrraaddee  ssaarraannnnoo  tteemmppoorraanneeaammeennttee  cchhiiuussee  aall  ttrraaffffiiccoo,,  ccoommee  ddaa  OOrrddiinnaannzzaa  eemmeessssaa  

ddaallllaa  PPrreeffeettttuurraa//AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ccoommppeetteennttee;;  ssii  RRAACCCCOOMMAANNDDAA  aa  dd  ooggnnii  

AAttlleettaa  ddii  RRIISSPPEETTTTAARREE  iill  CCooddiiccee  ddeellllaa  SSttrraaddaa..  

aarrtt  1122..  VVAARRIIAAZZIIOONNII::  
PPuunnttoo  11..  IIll  CCoommiittaattoo  OOrrggaanniizzzzaattoorree  iinnssiieemmee  aallllaa  SSoocciieettàà  OOrrggaanniizzzzaattrriiccee  ddeellllaa  ssiinnggoollaa  

PPrroovvaa,,  ssii  rriisseerrvvaa  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  pprreeddiissppoorrrree  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii  aall  

ppeerrccoorrssoo  eedd  aall  RReeggoollaammeennttoo..    

PPuunnttoo  22..  IIll  ssiittoo  iinntteerrnneett  ee  llaa  PPaaggiinnaa  FFaacceebbooookk,,  ssoonnoo  ll’’oorrggaannii  UUFFFFIICCIIAALLII  dd’’  

iinnffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  MMaanniiffeessttaazziioonnee;;  ppeerrttaannttoo  ttuuttttee  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  uuffffiicciiaallii  

vveerrrraannnnoo  rreessee  nnoottee  ssuu  eessssii..  
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REGOLAMENTO 

  
  

  

  

  

CCoonn  iill  PPaattrroocciinniioo  ddii::  

  

  
  

SSPPOONNSSOORR  ddeellllaa  

MMaanniiffeessttaazziioonnee::  

  

  

  

  

  

  

  

   
   

SSPPOONNSSOORR  TTeeccnniiccoo::  

  

  

aarrtt  1133..  CCLLAAUUSSOOLLEE  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::  
OOGGNNII  AATTLLEETTAA,,  AALL  MMOOMMEENNTTOO  DDEELLLL’’  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AADD  OOGGNNII  SSIINNGGOOLLAA  PPRROOVVAA,,  

DDIICCHHIIAARRAA::  

PPuunnttoo  11..  ddii  aavveerr  lleettttoo  iill  rreeggoollaammeennttoo  ddeell  ““GGddVV22001166””  ee  ddii  rriissppeettttaarrlloo,,  

PPuunnttoo  22..  ddii  aavveerr  ccoommppiiuuttoo  1188  aannnnii  eennttrroo  iill  ggiioorrnnoo  ddeellllaa  PPrroovvaa,,  

PPuunnttoo  33..  ddii  iissccrriivveerrssii  vvoolloonnttaarriiaammeennttee,,  ddiicchhiiaarraannddoo  ddii  eesssseerree  ffiissiiccaammeennttee  iiddoonneeoo  ee  

aaddeegguuaattaammeennttee  pprreeppaarraattoo;;  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  rreeggoollaarree  cceerrttiiffiiccaattoo  mmeeddiiccoo..  

PPuunnttoo  44..  ddii  aauuttoorriizzzzaarree  iill  CCoommiittaattoo  OOrrggaanniizzzzaattoorree  aadd  uuttiilliizzzzaarree  ffoottooggrraaffiiee,,  nnaassttrrii,,  

vviiddeeoo  ee  qquuaallssiiaassii  ccoossaa  rreellaattiivvaa  aallllaa  ssuuaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppeerr  qquuaallssiiaassii  lleeggiittttiimmoo  uuttiilliizzzzoo,,  

sseennzzaa  aallccuunnaa  rreemmuunneerraazziioonnee..  

aarrtt  1144..  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  
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00558877//5555334477,,  ee--mmaaiill::  ggiirroovvaallddeerraa@@ggmmaaiill..ccoomm  ––  SSiittoo  UUFFFFIICCIIAALLEE  
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