Reglament Cursa Número solidari: el repte de la Creu Roja
Berguedà 2019
1. La Creu Roja del Berguedà, el Club Orientació Berguedà i el
Centre Alpí de Gironella amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Gironella organitzen el dia 5 de juliol de 2019 la 7a. edició del
repte solidari.
2. La cursa i la caminada es disputarà per un circuit urbà i forestal
dins la població de Gironella i l’orientació serà un circuït urbà on
podràs triar entre dues modalitats. El repte serà de caràcter
popular i solidari apte per totes les edats on poden participar
tots els atletes que ho desitgin, sense cap mena de discriminació
per sexe, raça, edat , nacionalitat o religió.

3. L'esdeveniment és obert a tothom i el fet d’inscriure’s o
participar a la prova representa la total acceptació i respecte a
aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no queda
expressament regulat, serà decidit per la comissió.
4. La distància a recórrer o caminar en la modalitat cursa o
caminada d’adults serà de 6km (1 volta circular) i curses
infantils.
5. La modalitat orientació hi haurà categories:
C1. Llarg i exigent
C2. Curt i per iniciar-se. Apte per infants i adults.

Els horaris seran els següents:
➢ Curses infantils a les 20:00h.
➢ Orientació: a partir de les 20:15h.

➢ Cursa i caminada adults a les 21:00h.
El circuit està certificat i mesurat pel cap de circuit i sota
supervisió i aprovació del director de la cursa i el jutge de la
prova. La distància del recorregut és de 6.000 metres amb
un marge d’error entre 1 i 4 metres. La sortida i arribada
està ubicada a la plaça de la Vila de Gironella.
6. A tots els participants se'ls lliurarà un número solidari pel

sorteig de la Creu Roja, un dorsal acreditatiu per poder
participar, una bossa del corredor amb diversos
obsequis i un magnífic sopa en acabar la prova. A les
curses infantils també hi haurà obsequis pels
participants, medalla commemorativa, bossa amb regals
i sopar.

7. Hi

haurà els següents serveis inclosos al preu
d’inscripció: Fotos de la cursa, animació, inflables, servei
mèdic, avituallaments, música, WC, pàrquing i més
sorpreses.

8. La

participació a l'esdeveniment està sota la
responsabilitat i propi risc dels participants. Els
participants en el moment de realitzar la seva inscripció,
manifesten
trobar-se
físicament
aptes
per
l'esdeveniment.
L'organització
declina
tota
responsabilitat dels danys que els participants puguin
ocasionar durant la prova, a ells mateixos o derivar d'ells
a tercers.

9. L'Organització es reserva el dret a canviar la data o

l'horari o cancel·lar la cursa, sense que hi hagi dret a
reclamar cap compensació per part dels inscrits. De la
mateixa manera, l'organització es reserva el dret a
ampliar el període d'inscripció a la cursa, per qualsevol
dels col·lectius participants, si així ho considera oportú.
10. Per inscriure’s:
a) Internet: www.numerosolidari.com
b) Presencials: Costa Esports (Gironella)
c) Data límit d’inscripció: Dia 5 de juliol o en arribar als 500
participants.
d) Preus:
-Adults: majors de 14 anys 10 €
-Infanatils: de (3 a 14) anys 7 €

