REGLAMENT DE LA CURSA SOLIDÀRIA PER L’MPOC 2018 (5k)
ARTÍCLE 1:
En la cursa podrá participar qualsevol persona major de 16 anys, sense distinció de
gènere, raça o nacionalitat.
ARTÍCLE 2:
La prova tindrà lloc el diumenge 11 de novembre al recinte firal de la població de
Sueca.
La prova estarà limitada per a 200 corredors.
La cursa començarà a les 10h del matí (recollida de dorsals dissabte de 12.00 a 13.30
h i de 17.00 a 19.00 h i diumenge de 08.00 a 9.45 h.) i consistirà en una contrarellotge
per equips de 3 o 4 participants, que poden ser masculins, femenins o mixtes.
Els components de cada equip han d´entrar a meta junts (vore art. 8)
El recorregut de la prova serà totalment pla, amb una distància de 5.000m,
perfectament marcat amb cintes i tanques, amb eixida i arribada a meta al mateix
recinte firal de Sueca, al final de l’Av. Mestre Serrano.
ARTÍCLE 3:
El control del temps es farà mitjançant el sistema de cronometratge amb xip i serà
obligatori retornar-lo al finalitzar la prova. En cas de pèrdua, no retorn o qualsevol altra
negligència a l’hora de retornar el xip es penalitzarà als implicats amb una sanció de
30€. L’organització s’encarregarà de contactar amb l’infractor, prenent les mesures
oportunes a la base de dades.
ARTÍCLE 4:
Les inscripcions estaran obertes des del 3 de setembre fins al 4 de novembre a les
24h en www.cronorunner.com.
Les inscripcions tindran un cost de 3 € per membre, dels quals 1€ és solidari,destinat a
estudis per a la prevenció i tractament de les MPOC.
NO S’ACCEPTEN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA CURSA.
ARTÍCLE 5:
CATEGORIES:
MASCULINA: trofeu per als tres primers equips classificats.
FEMENINA: trofeu per als tres primers equips classificats.
MIXTA: trofeu per als tres primers equips classificats i conformats per membres
d’ambdós gèneres.
TOTES LES CATEGORIES SÓN ABSOLUTES.

Tots els inscrits tindran dret a la borsa del corredor i la samarreta de la cursa.
ARTÍCLES 6:
L’organització podrà desqualificar o excloure de la prova a qualsevol participant que al
seu criteri no respecte requisits reglamentaris.
Tot aquell que no porte el dorsal visible, que acredita que està inscrit a la prova,serà
exclòs de la prova abans de la eixida.
L’organització prendrà totes les mesures que facen falta per a que ningun corredor que
no estiga inscrit, puga començar la cursa. L’organització i les forces de l’ordre tenen
autorització per traure’l de la cursa, així mateix no té dret a premis, avituallament ni
borsa del corredor. Igualment, en cas d’accident, no estarà cobert per les
assegurances de la prova.
ARTÍCLE 7:
Les reclamacions o impugnacions seran competència de l’organització a la qual es
tenen que presentar no més tard de 30min.després de presentar els resultat. La
decisió dels organitzadors de la prova serà inapel·lable. A més, si l’organització se’n
adona que la reclamació està manipulada o no té base per a que altere la classificació
de la prova es notificarà el succés a altres organitzadors.
ARTÍCLE 8:
Seran desqualificats tots els equips que no facen el recorregut complet, i aquells que
correguen en una categoria que no els corresponga o no accepten les decisions dels
memres de l’organització.
Seran desqualificats els equips que no es presenten a l’hora indicada, no es demorarà
cap eixida, pel que es prega estar preparats minuts abans de l’eixida per al bon
transcurs de la cursa.
MOLT IMPORTANT: seran desqualificats els equips que no entren a meta els
membres junts, sols es permetrà una diferència de 5 seg. entre el primer i l’últim de
cada equip, contant el temps de l’últim corredor de l’equip.
ARTÍCLE 9:
RESPONSABILITAT. L’organització disposa de les assegurances que exigeix la ‘llei de
seguretat vial’. L’organització NO es farà responsable de possibles danys físics o
morals que puguen produir-se en el transcurs de la prova com a conseqüència de
sofriment, lesions, imprudències o negligències, així com la falsificació de dades del
participant en la inscripció.
ARTÍCLE 10:
Hi haurà servici mèdic i ambulància fins al final de la cursa.
ARTÍCLES 11:

El club SUTRAIL, com organitzador tècnic de la prova compta amb els permisos
d’ocupació de la via pública per part de l’Ajuntament de Sueca. Tot aquell club, entitat
o casa comercial col·laboradora que vulga instal·lar-se, siga una carpa o un lloc
d’informació, tindrà que dirigir-se a SUTRAIL per a que li done l’autorització escrita per
poder instal·lar-se al voltant de la prova. El permís d’ocupació de la via pública, que té
concedit el club SUTRAIL per poder realitzar la cursa solidaria contra l’MPOC, abarca
tot el recinte firal, així com el recorregut de la cursa.
ARTÍCLE 12:
Tots els participants podran utilitzar les dutxes del pavelló poliesportiu de les
Oliveretes.
ARTÍCLE 13:
Tot participant, pel fet d’inscriures a la cursa, declara haver llegit i acceptar aquest
reglament.

REGLAMENT DE LA MARXA SOLIDÀRIA PER L’MPOC 2017
(5k)
ARTÍCLE 1:
En la marxa podrà participar qualsevol persona sense distinció de gènere, raça o
nacionalitat.
ARTÍCLE 2:
La marxa tindrà lloc el diumenge 11 de novembre al recinte firal de la població de
Sueca.
Queda limitada per a 800 persones.
La maxa començarà a les 12h del matí i consistirà en una caminata popular de 5k.
Replegaran els dorsals dissabte de 12.00 a 13.30 h i de 17.00 a 19.00 h i diumenge de
9.45h fins a les 11.45h.
El recorregut estarà totalment pla, amb una distància de 5.000m, perfectament marcat
amb cintes i tanques, amb eixida i arribada a meta al mateix recinte firal de Sueca, al
final de l’Av. Mestre Serrano.
ARTÍCLE 3:
No hi haurà control de temps amb xip, el control de temps es farà mitjançant
cronòmetre digital en l’arc d’eixida i meta.
ARTÍCLE 4:
Les inscripcions estaran obertes des del 3 de setembre fins al 4 de novembre a les
23h en www.cronorunner.com.
Les inscripcions tindran un cost de 3 €. , dels quals 1€ és solidari,destinat a estudis per
a la prevenció i tractament de les MPOC.
NO S’ACCEPTEN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA CURSA.
ARTÍCLE 5:
És una marxa solidària i no competitiva.
Tots els participants, degudament inscrits, tindran la borsa del corredor per part de
l’organització que es donara abans de la sortida presentant el DNI per a verificar la
inscripció, tenint dret a avituallament final i allò que puga aconseguir l’organització.
Es prega als participants de la marxa que abans de la sortida es visten amb la
samarreta de la borsa del corredor.
ARTÍCLES 6:

L’organització podrà desqualificar o excloure de la prova a qualsevol participant que al
seu criteri no respecte requisits reglamentaris.
Cap caminant que no estiga escrit en cas d’accident estarà cobert per les
assegurances de la prova.
ARTÍCLE 7:
Seran desqualificats tots aquells que no accepten les decisions dels membres de
l’organització.
ARTÍCLE 8:
RESPONSABILITAT. L’organització disposa de les assegurances que exigeix la ‘llei de
seguretat vial’. L’organització NO es farà responsable de possibles danys físics o
morals que puguen produir-se en el transcurs de la prova com a conseqüència de
sofriment, lesions, imprudències o negligències, així com la falsificació de dades del
participant en la inscripció.
ARTÍCLE 9:
Hi haurà servici mèdic i ambulància fins al final de la cursa.
ARTÍCLES 10:
El club SUTRAIL, com organitzador tècnic de la prova compta amb els permisos
d’ocupació de la via pública per part de l’Ajuntament de Sueca. Tot aquell club, entitat
o casa comercial col·laboradora que vulga instal·lar-se, siga una carpa o un lloc
d’informació, tindrà que dirigir-se a SUTRAIL per a que li done l’autorització escrita per
poder instal·lar-se al voltant de la prova. El permís d’ocupació de la via pública, que té
concedit el club SUTRAIL per poder realitzar la cursa solidaria contra l’MPOC, abarca
tot el recinte firal, així com el recorregut de la cursa.
ARTÍCLE 11:
Tots els participants podran utilitzar les dutxes del pavelló poliesportiu de les Olivertes.
ARTÍCLE 12:
Tot participant, pel fet d’inscriures a la cursa, declara haver llegit i acceptar aquest
reglament.

