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REGLAMENT  

I CURSA SOLIDARIA " Puçol corre pel Sàhara" 

 

Es tracte d’ una prova esportiva de mig fons, SOLIDARIA que discorre pels carrers de 
la Platja de Puçol el dia 11 d’ agost de 2017 a les 20:00 hr. El recorregut, de 6,5 Km, i 
una caminada 4.5 Km té un traçat de dificultat baixa sense desnivells. L’edat mínima 
per poder participar-hi és de 16 anys complits el dia de la prova. El temps màxim per a 
la realització de la prova és d’ 1 hora. 

INSCRIPCIÓ 

La inscripció en aquesta prova es de 6 € fins el dimarts dia 8 del mateix mes. Les 
inscripcions deuran formalitzar-se de forma anticipada en la web 
http://www.tdpevents.es/solidariapueblosaharauipucol/  

LLIURAMENT DE PITRALS I EIXIDA 

Des de les 18:00 es lliuraran els pitrals en la Plç de la Rosa dels Vents en la platja de 
Puçol, fins 15 minuts abans de l’hora d’eixida, que serà a les 20:00, des de esta 
mateixa plaça. Els menors d’ edat, per poder recollir el pitral deuen d’ aportar una 
autorització del pare/mare/tutor que es pot trobar en la pagina web 
http://www.tdpevents.es/solidariapueblosaharauipucol/. 

PREMIS 

- Trofeus als tres primers de cada sexe. 

- Trofeus als tres primers de cada categoria. 

- Trofeu al primer/primera local. 

- Els premis seran acumulatius. 

 CATEGORIES 

Les edats de les categories son en referencia al mateix dia de la prova (12/08/2017) 

- ABSOLUTA, totes les edats 

- Veterans A, des dels 35 fins els 44 anys complits 

- Veterans B, des dels 45 fins els 54 anys complits. 

- Veterans C, a partir dels 55 anys complits 

- Locals, des de totes les edats. Corredors empadronats a la població de Puçol. 
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CONDICIONS DE LA PROVA 

La inscripció inclou: 

- Avituallament a l’arribada. 

- Samarreta. 

- Cronometratge. 

DESQUALIFICACIONS 

Serà motiu de desqualificació: 

- No realitzar la totalitat del recorregut a peu per l’itinerari marcat per l’organització. 

- Utilitzar qualsevol tipus de vehicle. 

- Destruir qualsevol senyal. 

- No donar auxili ni avís en cas d’accident d’un altre participant. 

- No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en lloc visible. 

 

OBSERVACIONS 

L’ORGANITZACIÓ NO ES FA RESPONSABLE DELS DANYS QUE ELS 
PARTICIPANTS PUGUEN SOFRIR O PRODUIR TANT A ELLS MATEIXOS CON A 
TERCERS EN EL TRANSCURS DE LA PROVA. ÉS PER AIXÒ QUE EL 
PARTICIPANT EXIMEIX DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT ELS 
ORGANITZADORS I ELS COL·LABORADORS DE LA PROVA. 

 

El mal temps no impedirà la celebració de la prova, per bé que l’organització es 
reserva la possibilitat de suspendre-la abans de l’inici. L’organització es reserva el dret 
de modificar la distància o l’itinerari en el cas que hi haguera motius per fer-ho. 

 

ES PREGA DIPOSITAR LES DEIXALLES EN ELS LLOCS DESTINATS PER 
L’ORGANITZACIÓ EN EL PUNT D’AVITUALLAMENT. 


