REGLAMENT IV ONCOCURSA DEL REMEI

Article 1
El CAP del Remei de Vic organitza la IV Cursa benèfica diumenge 20 d’octubre
de 2019 amb el suport tècnic de Diedre i Dsport.
Article 2
La prova es disputa sobre un recorregut de 14 Km en fomat de cursa o bé dues
caminades de 6 Km i altra de 10 Km. Amb sortida davant del Club d’ Atlètic

Vic ( C/ d’ Antoni Vilà i Cañellas s/n. Vic ).
Article 3
Hi poden participar totes aquelles persones que s’hi hagin inscrit correctament,
tant pel que fa al temps com a la forma.
Els menors de 13 anys han d’anar acompanyats pels pares o tutors. A partir
dels 13 anys es podrà participar a la cursa.
Els menors de 18 anys que participin sols han de portar una autorització
expressa per escrit del pare/mare o tutor/tutora legal que s’ entregarà signada
en el moment de la recollida del dorsal.
A fi que la sortida sigui ordenada, primer sortiran els participants de la cursa i
després els participants de les caminades i han de procurar col·locar-se
tenint en compte la seva condició física.
Cada participant fa la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un
nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.
L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb
la legislació vigent. Tots els participants no federats disposen d'una
assegurança d'accidents contractada per l'organització.
L’organització pot suspendre la cursa per seguretat o per causes de força
major.
Article 4
La sortida és el 20 d’octubre de 2019 a les 9h. L’ entrega de dorsals serà a
partir de les 7.30 h en el lloc de sortida de la cursa, s’ haurà d’ entregar el full d’
inscripció on –line o document acreditatiu ( DNI o passaport ) o el rebut de
pagament .

Article 5
Termini i preus d’inscripcions:
 Cursa 14 Km: 12 Euros
 Caminades de 6 Km i de 10 Km : 8 Euros, menors de 12 anys 5 euros.

Hi haurà un “dorsal zero” per fer aportacions econòmiques.
Tots els diners que es recullin es destinaran a OSONA CONTRA EL CÀNCER.
En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.
Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web ( www.dsport.cat ) o
presencialment al CAP del Remei de Vic.
Les inscripcions on –line es tancaran el dia 16 d’ octubre de 2019 a les 23h o
en exhaurir-se els dorsals.
Les inscripcions al CAP es tancaran el dia 18 d’ octubre a les 20 hs.
Article 6

El dorsal s’ha de col·locar a la part davantera de la samarreta ben visible.
En cap cas no es pot córrer la cursa ni fer la caminada sense dorsal.
El recorregut del circuit estarà degudament senyalitzats i hi haurà avituallament
per als corredors de la cursa a dalt de l’ ermita de St Sebastià i pels caminadors
de la ruta de 10 km a l’ ermita de St Roc.
Els participants han d’ evitar llençar recipients o brossa durant el recorregut de
la prova.
Article 7
Cada participant té el deure de conèixer el recorregut de la prova i respectar-lo.
El fet d'inscriure’s implica acceptar aquest reglament i el compromís de no
avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar els
participants i el personal auxiliar implicat en l'organització.
Article 8
L’organització disposa d’un servei mèdic i d’ambulància.
Article 9
El servei mèdic de la competició, o els membres de la Comissió Organitzadora
estan facultats per retirar durant la prova:
1. Qualsevol participant que demostri mal estat físic.
2. Qualsevol participant que doblegui o manipuli el dorsal.
3. Qualsevol participant que manifesti un comportament no esportiu o protesti
reiteradament davant l’organització.
Article 10
Els participants autoritzen els organitzadors de l'esdeveniment a enregistrar
totalment o parcialment la seva participació mitjançant fotografies, pel·lícules,
televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà, i a cedir-les per a una utilització
divulgativa i/o informativa que l’organització consideri oportuna.
L'atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest reglament.

La interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat en aquest
document ho decidirà la Comissió Organitzadora.

Article 11
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per
l’organització. Està totalment prohibit seguir els participants en cotxe, moto o
bicicleta, pel perill que això pot suposar per als participants i per als
espectadors

