REGLAMENT
V CURSA SOLIDÀRIA DIA DE LA DONA- 10/03/2018
ARTICLE 1. DENOMINACIÓ
V Cursa solidària de la Dona.
ARTICLE 2. DATA
10 de març de 2018.
ARTICLE 3. ORGANITZADORS.
La cursa estarà organitzada i coordinada pel Club d'Esports de Muntanya Les Llebres de
Muro, amb la col·laboració de la Regidoria de la Dona i de la Regidoria d'Esports de
l'Ajuntament de Muro de Alcoy així com la d'altres entitats esportives i socials locals que així
ho desitgen i comuniquen.
ARTICLE 4. MODALITATS
Hi haurà dues modalitats:
Corredores – cronometrat amb un traçat urbà de 7 km aprox. Màxim 400 places.
Caminantes - amb un traçat urbà de 3,5 km aprox.
El temps màxim per completar el recorregut serà de 2 hores.
Les inscripcions estan limitades a 1.300, aquest nombre es pot veure incrementat si hi ha
demanda i no posa en risc la seguretat de la carrera i així ho decideix l'organització.
ARTICLE 5. HORARI
Eixida prevista a les 17.30 h per a les corredores i i mes tard per a les caminantes. Les dos
modalitats eixiran desde la Plaça Matzem de Muro.
ARTICLE 6. PARTICIPACIÓ
Podran prendre part en aquesta prova totes aquelles DONES majors de 12 anys que ho
desitgen, sempre que estiguen correctament inscrites, tant en temps com en forma i haguen
pagat el preu d’inscripció.
Tot menor que participe haurà de presentar l'autorització de participació facilitada per
l'organització abans de l'inici de la prova.
ARTICLE 7. DISTÀNCIA I RECORREGUT.
La prova es disputarà sobre un recorregut totalment urbà. La eixida i l'arribada estaran
situades a la plaça Matzem de Muro. La modalitat de "corredores" realitzarà el recorregut de
7 km aprox. i la modalitat "caminants" ho farà de 3,5 km aprox. Les distàncies poden sofrir
variació si així s'estima per l'organització.
ARTICLE 8. CATEGORIES.
S'estableixen les següents categories per a la modalitat de Corredores:
Categories individuals (Anys complerts el dia de la prova)
- Sènior: 20 a 34 anys
- Veteranes A (de 35 a 45 anys)
- Veteranes B (de 46 a endavant)
- Locals
Per a la modalitat de Caminants no hi han categories.
ARTICLE 9. INSCRIPCIONS.
- Per Internet, mitjançant la página web: http://www.lesllebresmuro.com des del dilluns 22
de gener de 2018 fins al divendres 9 de març de 2018 o fins que s'esgoten les 1300
inscripcions.
- Físicament, al Centre Social Matzem, situat a la plaça Matzem, 5, en horari de dilluns a
divendres de 10.00 a 13.00 des del dilluns 22 de gener de 2018 fins al divendres 9 de març
de 2018 o fins que s'esgoten les 1300 inscripcions.
Sempre que no s'esgoten les 1300 inscripcions, s'admeten inscripcions el dia de la
Cursa màxim 30 minuts abans de la eixida.
ARTICLE 10. PREU I PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ.
El preu de la inscripció a cadascuna de les modalitats és de 5 euros.

Indistintament de com s'haja fet la inscripció, mitjançant Internet o físicament, el pagament
es pot fer:
- Pagament al compte CAJAMAR ES96 3058 2618 3027 2000 2042 remetent el justificant de
pagament a lesllebresmuro@gmail.com indicant en el concepte Nom i cognoms de la
participant.
- Pagament al Centre Social Matzem de Muro, situat a la plaça Matzem, 5, en horari de
dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 des del dilluns 22 de gener de 2018 fins al divendres 9
de març de 2018
Només s'acceptarà la devolució de la inscripció si es sol·licita abans de l'1 març de 2018
aportant justificant mèdic.
ARTICLE 11. DESTINACIÓ DELS BENEFICIS.
Els beneficis derivats de les inscripcions, col·laboracions, donacions o qualsevol altre ingrés
aniran destinats íntegrament a una associació sense ànim de lucre. Per a l'edició del 2018
els beneficis indicats aniran destinats a l’ASSOCIACIÓ PRO MINUSVÀLIDS PSÍQUICS
D’ALCOI (ASPROMIN) per recolzar el seu treball amb les persones minusvàlides psiquiques
per a poder formar-se com a persones i com a professionals i a adaptar-se a la vida i a tots
els obstacles que aquesta pugua oferir-los
ARTICLE 12. DONACIONS.
S'estableix la possibilitat de rebre donacions per al que s'estableix una "Fila 0" al següent cc:
BANCO SANTANDER ES54 0049 1854 6729 9006 5096, el seu titular és l’Associació
ASPROMIN.
ARTICLE 13. RETIRADA DEL DORSAL.
Els dorsals es lliuraran el dia de la prova de 12.00 a 14.00 i de 16.00 fins a l'inici de la
mateixa en la pròpia plaça Matzem. És imprescindible presentar el DNI o document
acreditatiu.
ARTICLE 14. BOSSA DE LA CORREDORA.
Totes les participants, tant en la modalitat de "corredores" com de "caminants", tenen dret a
la bossa de la corredora que estarà composta per una samarreta commemorativa i altres
regals que puguen ser donats per empreses col·laboradores.
Les talles de les samarretes es lliuraran per estricte ordre de recollida del dorsal i d'acord
amb el sol·licitat en la inscripció.
Si una inscrita no es presenta a la retirada del dorsal i de la seua
bossa de la corredora el dia de la cursa com s'ha indicat, perdrà el dret a reclamar la bossa
de la corredora, encara que haja pagat la inscripció, i sense tindre dret a la devolució dels
diners satisfets per la inscripció.
ARTICLE 15. ASSISTÈNCIA MÈDICA.
L'Organització comptarà amb servei mèdic especialitzat i necessari al servei de les
corredores i caminantes que estarà present a la plaça Matzem.
ARTICLE 16. CLASSIFICACIONS I FOTOS.
La classificació general així com les fotos de les participants es podran trobar a la web:
http://www.lesllebresmuro.com, i en la empresa encarregada del cronometratge i de entitats
col·laboradores, si és el cas.
Amb la inscripció, la participant autoritza expressament a l'organització i a les empreses que
haguen signat conveni de col·laboració amb el CEM Les Llebres, a fer ús de les imatges,
tant de la major d'edat com del o la menor, en suport fotogràfic i/o audiovisual que es capten
sense dret a cap contraprestació, per a la utilització d'aquestes per part de l'organització
amb finalitats del foment de l'esport i fer aquelles actuacions que creguen oportunes.
ARTICLE 17. DESQUALIFICACIONS.
L'Organització de la competició està facultada per retirar durant la prova:
1. A qualsevol atleta que manifeste un mal estat físic.
2. A l'atleta que no realitze el recorregut complet.
3. A l'atleta que no tinga dorsal o no el porte visible.
4. A l'atleta que manifeste un comportament no esportiu.

ARTICLE 18. VEHICLES.
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats i identificats per
l'Organització.
Queda totalment prohibit seguir a les corredores en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que pot
suposar per a les participants.
ARTICLE 19. TROFEUS I PREMIS.
S'estableixen trofeus per les tres primeres de cada categoría de la modalitat de “corredores”.
Per a la modalitat de “caminants” no hi han ni categories ni trofeus.
Poden lliurar-se diferents premis a l'atzar depenent de les empreses col·laboradores.
ARTICLE 20. RESPONSABILITAT.
L'Organització no es fa responsable dels danys que puguen causar o causar-se les
participants per imprudències o negligències de les mateixes. Igualment, la participant
declara estar en condicions físiques òptimes per realitzar aquesta prova i ho fa baix la seua
responsabilitat, eximint a l'Organització de la prova d'aquesta responsabilitat. El inscriure’s
en aquesta prova suposa l'acceptació plena d'aquestes normes.
ARTICLE 21. ACCEPTACIÓ.
Totes les participants, pel fet d'inscriure, accepten el present reglament i en cas de dubte o
de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, s'estarà al que dispose l'Organització.
ARTICLE 22. ABANDONAMENTS.
L'organització espera i desitja que totes les participants acaben la prova. En cas d'haver
d'abandonar la mateixa, la corredora ho ha de comunicar a un responsable de l'organització.
ARTICLE 23. INFORMACIÓ.
Podeu consultar la pàgina web http://www.lesllebresmuro.com o enviar dubtes a
lesllebresmuro@gmail.com.
En compliment del que estableix la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, El CEM Les Llebres de Muro informa que les dades facilitades s'incorporaran a un
fitxer amb la finalitat d'informar de les nostres activitats i oferir els serveis de l'empresa Unión
Alcoyana com a empresa col·laboradora. Les dades recollides són emmagatzemades sota
la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i només seran cedides a
La Unión Alcoyana.
Igualment volem informar que podrà exercir els drets d'accés, rectificació cancel·lació o
oposició a través dels següents mitjans:
• Correu electrònic: lesllebresmuro@gmail.com
• Comunicació escrita al responsable legal del fitxer: CEM Les Llebres de Muro. Plaça
Matzem, 1. 03830 Muro.
ARTICLE 24. SUSPENSIÓ.
Per inclemències del temps o qualsevol altre motiu aliè a l'organització es pot suspendre la
cursa sense que això genere dret a la devolució de la inscripció. La suspensió i anul·lació es
comunicarà amb una antelació mínima de 30 minuts abans de la eixida prevista. De la
mateixa manera, la eixida es pot veure endarrerida.
ARTICLE 25. RESOLUCIÓ DE DUBTES.
Davant de qüalsevol incidència no prevista en aquestes bases, pertany a l'entitat
organitzadora prendre la decisió que considere oportuna en cada cas.
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