
REGLAMENT CURSA DE LA DONA 2023 – 25 DE MARÇ

Article 1r – Descripció i objecte de la cursa

L’Ajuntament de Castelló organitza la I Cursa Popular i Marxa de la Dona, la qual 
tindrà lloc el dia 25 de març amb inici a les 17:00h des del poliesportiu municipal
“Antoni Escuriet”.

La I Cursa Popular i Marxa de la Dona de Castelló, organitzada pel ajuntament de
Castelló, consta de dos circuits diferents entre si. El circuit de la cursa popular 
consta de 8 km i el recorregut s’inicia en el poliesportiu municipal “Antoni 
Escuriet”, puja al paratge de la Font Amarga i acaba en la meta al poliesportiu. 

El segon circuit, el de la marxa, constarà d’un recorregut de 4,5 km pels carrers 
del poble de Castelló. Ambdós recorreguts seran de caràcter NO COMPETITIU, 
quedant patent que l’objectiu de l’esdeveniment es de caràcter benèfic i 
commemoratiu. 

Article 2n – Serveis Mèdics

Els serveis mèdics estaran ubicats al poliesportiu, on es disposarà d’una 
ambulància que atendrà als atletes que ho puguen necessitar.

Article 3r - Inscripcions

El termini d’inscripció per a la cursa, en qualsevol de les seues modalitats, serà 
fins el 21 de març a les 23:59h. No obstant, no assegurem el detall de la cursa 
per a aquelles persones que s’inscriguen a partir del dia 16 de març a les 23:59h
per temes de logística.

El preu d’inscripció serà de 5 euros per a la marxa de 4,5km i 7 euros per a la 
cursa popular de 8 km. També cap la possibilitat, per a les persones que no 
participen en cap del dos circuits, d’obtindre el “dorsal 0” per el cost de 7 euros.

Per a formalitzar la inscripció, es podrà fer mitjançant l’enllaç corresponent a la 



web de www.mychip.es o en el punt físic establert en la casa de la cultura en les 
dates i horaris que s’estipulen des de l’organització, que seran publicats en els 
mateixos canals de comunicació de l’Ajuntament de Castelló.

El detall de la cursa s’entregarà en els horaris que estipule l’organització, en 
aquest cas l’Ajuntament de Castelló, i que seran publicats en els mateixos canals 
de comunicació de la institució. 

Les categories de l’esdeveniment de la cursa popular seran: masculí i femení.

L’edat mínima per a poder participar en la cursa popular de 8 km serà 16 anys 
d’edat. La marxa de 5 km és apta per a tots els públics.

Article 4t - Avituallaments

En el cas de la marxa existirà un avituallament a l’arribada. 

En el cas de la cursa popular, hi hauran dos avituallaments: un a la font amarga 
(la meitat del recorregut) i l’altre a l’arribada a meta al poliesportiu.

Article 5é – Seguretat 

Els dos circuits estaran restringits al trànsit comptant amb membres de policia 
local, i voluntaris per al control d’aquest.

Article 6é – Seguiment de vehicles

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per 
l’organització. Queda totalment prohibit seguir els atletes en moto, bicicleta, o 
qualsevol altre vehicle, la policia local tindrà permís per a retirar-los del circuit 
per a evitar possibles d’accidents. El recorregut de la marxa és apte per a cadira 
de rodes.

Article 7é – Assegurança de responsabilitat civil

http://www.mychip.es/


L’organització està coberta per una assegurança de Responsabilitat Civil. Tots els 
participants estaran coberts per una assegurança de responsabilitat civil i 
d’accidents esportius.

La participació en la cursa està baix la responsabilitat i propi risc de les 
participants. La participant, en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se 
físicament apta per a fer la cursa, no obstant i això, totes les participants 
oficialment inscrites estaran cobertes amb una pòlissa d’assegurances de 
responsabilitat civil per danys a tercers, així com d’accident esportiu concertat 
amb l’Ajuntament, que es produïsquen com a conseqüència directa del 
desenvolupament de la prova d’acord amb el Reial decret 1428/2003, del 
Reglament de Circulació, requisit imprescindible per poder participar-hi i mai com
a causa d’un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de 
les lleis i articulat del reglament, lesió o falsificació de les dades de la participant 
en la inscripció … Ni les produïdes en els desplaçaments cap a la prova o des del 
lloc on se celebre la mateixa. Tota persona que participa en la prova sense 
inscriure’s correctament, quedarà fora d’aquesta assegurança.

Article 8é – Acceptació de normes i protocols

Totes les inscrites i inscrits, pel fet de participar lliurement i voluntàriament 
accepten les normes i el present reglament, declarant-se trobar-se en bones 
condicions físiques i assumint el risc derivat de la pràctica esportiva.

Article 9é – Drets publicitaris

D’acord amb els interessos promocionals de la I Cursa Popular i Marxa de la 
Dona, les inscrites i inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret
a reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i la classificació obtinguda en la 
cursa en qualsevol mig de difusió (Internet, premsa escrita, ràdio o TV).


