
REGLAMENT DE LA MARXA SOLIDÀRIA PER L’MPOC 2020 (5k)  

ARTÍCLE 1:   

En la marxa podrà participar qualsevol persona sense distinció de gènere, raça 

o  nacionalitat.   

ARTÍCLE 2:   

La marxa tindrà lloc el diumenge 22 de novembre al recinte firal de la població de 

Sueca.  Queda limitada per a 1000 persones.   

La marxa començarà a les 10.00 h del matí i conclourà a les 13.00 h i consistirà en 

una  caminata popular de 5k.   

Replegaran els dorsals els dies previs en horari que estime l'organització i serà publicat 

en  les xarxes socials de la Mou-te per la Mpoc.   

El recorregut estarà totalment pla, amb una distància de 5.000m, perfectament 

marcat  amb cintes i tanques, amb eixida i arribada a meta al mateix recinte firal de Sueca, 

al final  de l’Av. Mestre Serrano. Cada participant podrà recórrer-lo de la manera que 

considere,  caminant, corrent o amb bicicleta durant aquest període.   

ARTÍCLE 3:   

Les inscripcions estaran obertes des del 21 d'octubre fins al 18 de novembre 

en  www.mychip.es.  

Les inscripcions tindran un cost de 5 €.   

NO S’ACCEPTEN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA CURSA.   

ARTÍCLE 4:   

És una marxa solidària i no competitiva.   



Tots els participants, degudament inscrits, tindran la borsa del corredor per part 

de  l’organització que es donara abans de la sortida presentant el DNI per a verificar 

la  inscripció..  

Es prega als participants de la marxa que abans de la sortida es visten amb la 

samarreta  de la borsa del corredor.   

ARTÍCLE 5:   

L’organització podrà desqualificar o excloure de la prova a qualsevol participant que al 

seu  criteri no respecte requisits reglamentaris.   

Cap caminant que no estiga escrit en cas d’accident estarà cobert per les 

assegurances  de la prova.   

ARTÍCLE 6:   

Seran desqualificats tots aquells que no accepten les decisions dels membres 

de  l’organització.   

ARTÍCLE 7:   

RESPONSABILITAT. L’organització disposa de les assegurances que exigeix la ‘llei 

de  seguretat vial’. L’organització NO es farà responsable de possibles danys físics o 

morals  que puguen produir-se en el transcurs de la prova com a conseqüència de 

sofriment,  lesions, imprudències o negligències, així com la falsificació de dades del 

participant en la  inscripció.   

ARTÍCLE 8:   

Hi haurà servici mèdic i ambulància fins al final de la cursa.   

ARTÍCLE 9:   



El club SUTRAIL, com organitzador tècnic de la prova compta amb els 

permisos  d’ocupació de la via pública per part de l’Ajuntament de Sueca. Tot aquell club, 

entitat o  casa comercial col·laboradora que vulga instal·lar-se, siga una carpa o un 

lloc  d’informació, tindrà que dirigir-se a SUTRAIL per a que li done l’autorització escrita 

per  poder instal·lar-se al voltant de la prova. El permís d’ocupació de la via pública, que 

té  concedit el club SUTRAIL per poder realitzar la cursa solidaria contra l’MPOC, abarca 

tot  el recinte firal, així com el recorregut de la cursa.  

ARTÍCLE 10:   

Tot participant, pel fet d’inscriures a la cursa, declara haver llegit i acceptar 

aquest  reglament.  

 


