Reglament General cursa i marxa solidària Aixetes 2019
La cursa i marxa solidària Aixetes 2019 està organitzada per Fondistes de Sant Feliu i Grup
Excursionista Santfeliuenc GEPS.
Amb sortida i arribada a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), la prova es realitzarà durant la
major part del seu recorregut pel Parc Natural de la Serra de Collserola, durant el matí del dia 7
d’abril de 2019.
Articles del Reglament:
1. El fet de participar en la cursa i marxa implica l'acceptació d'aquest reglament.
2. La cursa i marxa solidària Aixetes 2019 es celebrarà el diumenge 7 d’abril de 2019.
La sortida tindrà lloc al Pavelló Juan Carlos Navarro de la Rambla Marquesa Castellbell de
Sant Feliu de Llobregat.
3. L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis abans,
durant i després de les curses, tan a participants com a tercers.
4. Tots els corredors tenen l'obligació de tenir l'estat físic i els coneixements teòrics i pràctics
necessaris per la participació a la cursa, així com disposar del material i vestimenta
adequat a l'època de l'any i el terreny.
5. El recorregut està degudament senyalitzat amb marques situades en estaques de fusta i
puntualment en arbres del recorregut.
6. El temps màxim per a acabar la cursa és de 3:30 hores.
7. En cas d'abandonar la cursa a mig recorregut, serà obligatori comunicar-ho a
l'organització.
8. L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.
Igualment l'organització pot suspendre la cursa en cas de condicions meteorològiques
molt desfavorables.
9. Les inscripcions es tancaran el 4 d’abril del 2019 a les 23:59. No s’acceptaran inscripcions,
ni canvis posteriors a aquesta data.
10. El dorsal s’haurà de recollir el mateix dia de la cursa (a partir de les 8h del matí) o el
dissabte 6 d’abril de 2019 (11 a 13h); al Pavelló Juan Carlos Navarro de la Rambla
Marquesa Castellbell de Sant Feliu de Llobregat.
11. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els dies establerts significa la
renúncia als mateixos.
12. Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de
naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la
cursa, seguint la normativa establerta.
13. Els participants autoritzen a l’organització a fer ús de les imatges preses durant la seva
participació a la cursa i marxa i cedeixen tots els drets relatius a la seva explotació
comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tinguin dret a rebre cap
compensació econòmica.
14. L’organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que no vagin en compte de
l’entorn natural o que demostrin una actitud inadequada.
Material recomanat
15. Sistema d’hidratació propi (als avituallaments hi trobareu també aigua)
16. Bena elàstica Tapping i antisèptic
17. Telèfon mòbil
18. Buff per protecció solar o vs. fred

Cursa
19. La sortida de la cursa serà a les 9:30h del matí. El briefing previ a la cursa serà a les 9:00h
del matí.
20. El recorregut serà de 21,3 km aproximadament.
21. La cursa està oberta a majors de 16 anys.
22. Els menors de 18 anys només podran participar sota permís escrit dels seus pares o
tutors.
23. Hi haurà un mínim de 2 punts d'avituallament més el punt d'arribada.
24. La inscripció té un cost de 23€
25. En cas de no participar a la cursa, no es tornaran els diners.
26. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin les 250 inscripcions.
27. Hi haurà premi pels tres primers classificats masculins i les tres primeres classificades
femenines.

Marxa Solidària
28. La sortida de la Marxa solidària serà a les 9:40h del matí.
29. El recorregut serà de 9,7 km aproximadament.
30. La cursa està oberta a totes les edats.
31. Els menors de 18 anys hauran d’anar acompanyats d’adults.
32. Hi haurà un punt d'avituallament més el punt d'arribada.
33. La inscripció té un cost de 12€
34. Per la marxa solidària serà obligatori el corresponent dorsal.
35. En cas de no participar a la cursa, no es tornaran els diners.
36. En tractar-se d’una Marxa Solidària no competitiva, no hi hauran premis en cap categoria.
37. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin les 250 inscripcions.

Modificació del reglament
38. La realització de la inscripció implica el reconeixement i acceptació del reglament.
39. El contingut d’aquest reglament serà modificat en el cas que s’hi detecti algun error o que
algun article no quedi prou clar pels participants.
40. Les modificacions rellevants del reglament seran degudament comunicades a través de la
web.
41. Aquesta és la Versió 1 del Reglament de la cursa i marxa solidària Aixetes 2019.

