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I CURSA I CAMINADA SOLIDÀRIA AFACU 

 

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ 

Suma Quilòmetres per l’Alzheimer. 

 

ARTICLE 2. MODALITATS  

Cursa i caminada. 

 

ARTICLE 3. LLOC, DATA, HORA 

La prova se celebrarà en la localitat de Cullera el dia 2’abril de 2023. L’eixida de la cursa tindrà lloc a les 10.00 
hores i la caminada a les 10.15 hores. 

 

ARTICLE 4. CATEGORIES  

No es tindrà en compte la classificació al tractar-se d’un esdeveniment no competitiu, no obstant, es premiarà 
a tots els participants amb detalls. 

 

ARTICLE 5. RECORREGUT, EIXIDA I META  

La prova tindrà una distància aproximada de 7 km tant per a la cursa com per a la caminada. Serà un circuit 
urbà, pla i sobre asfalt en alguns trams. L’eixida i meta estarà al mateix punt ubicat a l'Av. Diagonal, 2, al costat 
de la nova seu de l’associació. 

 

ARTICLE 6. INSCRIPCIONS: LLOC PREU I TERMINIS  

Les inscripcions es podran realitzar a través dels següents mitjans:  

- Mitjançant la web www.crono4sports.es.  

- Presencialment, a la seu de l’associació ubicada al C/ Riu, 19, Cullera. El dia de la prova en línia de meta. El 
preu de la inscripció serà de 10 € per a la cursa i la caminada, per al dorsal zero hi haurà un marge establit 
d’entre 5 i 20€.  

Els terminis per a poder inscriure’s seran els següents:  

- Targeta bancària: fins al dia 29 de març a les 23:59 hores.  

- En la seu d’AFACU: fins al dia 31 de març en horari d’11 a 13 hores i de 17 a 19 hores. 

- El dia de la prova: en la zona d’eixida de la cursa (Av. País Valencià, 2, Cullera). 
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ARTICLE 7. RECOLLIDA DE DORSALS  

Els dorsals s’arreplegaran el mateix dia de la prova en línia de meta a partir de les 9 hores i en la seu d’AFACU 
divendres 31 de març i dissabte 1 d’abril d’11 a 13 hores i de 17 i 20 hores. 

 

ARTICLE 8. PREMIS  

Els primers 400 participants inscrits rebran un detall consistent en motxilla amb un kit esportista, botella i una 

samarreta. Les samarretes aniran per talla. S’asseguraran les talles als 150 primers participants. 

El número de cada dorsal anirà associat a un número de rifa.  

 

ARTICLE 9. SERVEIS MÈDICS  

Una ambulància, dos tècnics d’emergències i dos socorristes a disposició de la prova. 

 

ARTICLE 10. ASSEGURANCES 

L’esdeveniment estarà cobert per un segur de responsabilitat civil. 

 

ARTICLE 11. FOTOS I VÍDEOS  

L’organització podrà realitzar l’enregistrament total o parcial de la prova i podrà prendre fotografies d’aquest 

esdeveniment. La persona participant autoritza al fet que l’organització faça ús publicitari de les fotografies, 

vídeos i qualsevol altre tipus de material audiovisual en el qual puga figurar la seua imatge, sense esperar 

pagament, compensació o cap retribució per aquest concepte.  

 

ARTICLE 12. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT  

Les persones participants, pel fet d’inscriure’s i prendre d’eixida, accepten el present reglament. En cas de 

dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en aquest reglament, s’establirà el que dispose l’organització. 

 


