
REGLAMENT 
 

1a CURSA PER LA DONA AECC EN MARXA– MOLLERUSSA 
 
1.- El dia 13 de maig de 2018 es celebrarà la 1a Cursa per la Dona AECC en marxa, proba urbana 
que es disputarà pels carrers de la ciutat de Mollerussa i on tots els beneficis que s’obtinguin 
d’aquesta cursa, aniran destinats a l’AECC Catalunya Contra el Càncer. 

La prova estarà organitzada per AECC Catalunya Contra el Càncer i Associació Atlètica Xafatolls 
i amb el recolzament de l’Ajuntament de Mollerussa i Diputació de Lleida.  

 
2.- Cursa oberta a tothom, sense distinció de categoria, sexe o nació. Podran prendre part en 
aquesta prova els majors de 8 anys que ho desitgin, sempre i quan estiguin correctament inscrits. 

Els menors d’edat presentaran una autorització paterna facilitada per l’organització de la cursa. 

 
3.- Circuit pla de 5 km, totalment urbans i sobre superfície d’asfalt. La sortida i arribada estaran 
localitzades al Parc Municipal de Mollerussa. 

 
4.- Sortida a les 10:00h amb un temps màxim per completar el recorregut de 1h 30min, donant 
per tancada la cursa a les 12:30h. 
 
5.- Avituallament sòlid i líquid a l’arribada. Si ets celíac, tenim l’avituallament ideal per tu també. 
En aquest cas (ets celíac) posat en contacte amb nosaltres per notificar-nos-ho 
(xafatollescola@gmail.com).  
 
6.- Els participants circularan sempre per la banda dreta de la carretera. 
 
7.- Categories individuals 
 
Podi general Femení (1a – 2a i 3a classificada) 
1a Classificada Promesa (16-20 anys) 
1a Classificada Sènior (21-29 anys) 
1a Classificada Veterana A (30-39 anys) 
1a Classificada Veterana B (40-49 anys) 
1a Classificada Màster A (50-59 anys) 
1a Classificada Màster B (60 anys o més) 



A LA PARTICIPANT MÉS VETERANA 
 
 
Categories per equips: empresa/club més nombrós   
En el moment de l’entrega de premis, l’Organització podrà sol·licitar als equips guanyadors un 
certificat conforme es pertany als mateixos. 

 
8.- Les inscripcions estaran obertes a partir del dia 24 de març de 2018, fins l’11 de maig de 2018 
a les 23h, o fins que s’arribin a 1.000 inscripcions, a través de la web de la cursa: 
www.aecc.es/es/colabora/carreras-solidarias/i-cursa-dona-aecc-marxa o bé www.iter5.cat 

Preu d’inscripció:             

LOW COST: Dissabte 24 de març – Dilluns 26 de març: 8€ 

De Dimarts 27 de març a 2 de maig: 10€ 

De 3 de maig a 11 de maig o assolir els 1.000 inscrits: 12€ 

Dorsal Solidari: 20€ (La recaptació es destinarà íntegrament a l’AECC Catalunya Contra el 

Càncer). 

No es permetrà realitzar la inscripció fora dels terminis marcats anteriorment. 

 
9.- La recollida del dorsal-xip, s’entregarà el mateix dia de la prova de 8:00 a 9:30h, juntament 
amb la bossa del corredor (Parc Municipal – Accés per Carretera Miralcamp o Carrer 
Tarragona). 
L’ús incorrecte del xip implicarà no sortir a la classificació oficial de la cursa. 

El fet de no dur el dorsal visible implicarà la desqualificació immediata del participant de la cursa. 

És imprescindible i obligatori presentar	DNI, NIE, Passaport o targeta sanitària per recollir la 

samarreta i bossa obsequi conjuntament amb el resguard d’inscripció. 

La samarreta serà del tallatge indicat en el moment de la recollida, per ordre de retirada del dorsal. 

Talla garantida fins el 2 de maig. 

 
10.- L’organització declina tota responsabilitat pel que fa als perjudicis morals o materials que la 

participació de la prova pugui reportar. 

Els menors de 14 anys participaran sota la responsabilitat d’un adult acompanyant. 

 

11.- Hi haurà servei de dutxes i vestidors a la Piscina Municipal (descoberta). 



12.- Hi haurà servei de guarda-roba. 

13.- Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la cursa, previ dipòsit de 30€, 

i la decisió de l’organització serà inapel·lable.  

 

14.- Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament. I el que s’escau fora d’aquest queda 

sota decisió de l’organització. 

L’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil està inclòs en el preu de la inscripció. 

Inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació plena de les normes. 

L’organització comptarà amb un servei mèdic especialitzat al servei de les corredores, així com 

servei d’ambulància, en el punt de la sortida i arribada. 

El servei mèdic de la competició i l’organització, estan facultats per a retirar durant la prova: 

– Qualsevol corredor que manifesti un mal estat físic. 

– Al corredor que no realitzi el recorregut complert. 

– Al corredor que no tingui el dorsal-xip o no el porti visible. 

– Al corredor que manifesti un comportament no esportiu. 

De la mateixa manera, podrà ser desqualificada la persona que falsifiqui o intenti falsificar el dorsal 
i/o corri amb el nom d’un altre corredor. 

No es podrà canviar la identitat d’un dorsal. 

No s’admetran en cap cas devolucions de la inscripció. 

La Organització no assumirà cap responsabilitat si la cursa es suspèn o aplaça per raons de causa 
major. En cas d’inclemències meteorològiques que impedeixin realitzar l’activitat a peu, 
l’organització no retornarà els diners de la inscripció. 

 

15.- Per resoldre qualsevol tipus d’informació de la cursa, es pot contactar mitjançant e-mail a 
xafatollsescola@gmail.com 

 

16.- Al inscriure’s a la Cursa per la Dona, els participants donen el seu consentiment per a que els 
organitzadors de l’esdeveniment, per si mateixos o mitjançant terceres entitats, tractin 
automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades 
de caràcter personal. 



 

17. La inscripció comporta l’autorització a l’organitzador i patrocinadors per a la gravació dels 

participants per qualsevol mitjà, així com la cessió dels seus drets d’imatge en els diferents suports 

per donar-los ús publicitari, incloent-hi la seva difusió per qualsevol mitjà, sense dret a rebre 

compensació econòmica alguna. 

 

18. Totes les inscripcions participaran en un sorteig de regals que es farà el mateix dia de la 

caminada. La llista dels inscrits premiats s’exposarà de forma destacada per facilitar la retirada 

dels obsequis a la carpa de l’AECC el mateix dia 13 de maig de 2018. 

 

19. L’organització no es fa responsable dels actes irresponsables que puguin cometre els 

participants,  tot i que vetllarà en tot moment i dins de les seves possibilitats pel comportament 

cívic i el desenvolupament normal de la caminada. 

 

Les teves dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’AECC (Lleida) i Boira Bike amb 

l’única finalitat d’informar-te de properes accions comercials similars a aquesta que es puguin dur 

a terme. En cap cas es cediran les teves dades personals a terceres persones o organitzacions 

empresarials tret de AECC Lleida, que pot cedir les teves dades a Fundació Científica per al 

desenvolupament dels mateixos fins relacionats amb l’AECC.  Els drets d’accés, rectificació, 

cancel•lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 

de Dades Personals i en la seva normativa de desenvolupament, hauran d’exercitar-se dirigint un 

escrit i el seu DNI a Boira Bike, SCP mitjançant el correu electrònic boirabike@boirabike.com 

 


