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REGLAMENT DE LA 7ª CARRERA DE LA DONA 
 
 
ARTICLE 1r. DENOMINACIÓ 
7ª Carrera de la Dona 2019 Sueca. 
 
ARTICLE 2n. DATA I HORA 
És una carrera de 6 quilòmetres de recorregut amb caràcter benèfic, que se celebrarà el 5 
de maig de 2019 a la ciutat de Sueca, a partir de les 10:30 hores. El temps màxim per 
realitzar- la serà de 45 minuts. 
 
ARTICLE 3r. PARTICIPACIÓ 
Podran prendre part en aquesta prova totes aquelles dones majors de 10 anys que ho 
desitgen, sempre que estiguen correctament inscrites, tant en temps com en forma. 
 
ARTICLE 4t. DISTÀNCIA I RECORREGUT 
La prova es disputarà sobre un recorregut d'aproximadament 6 quilòmetres, amb eixida i 
meta a l'Estadi Municipal Antonio Puchades de Sueca. 
 
ARTICLE 5é. INSCRIPCIONS 
Es realitzaran a través de la pàgina web www.mychip.es  i el preu de la inscripció és de 
5 euros fins diumenge 28 d'abril. A partir d'esta data l'import a abonar serà de 6 euros. 
El termini d'inscripció finalitzarà a les 23:00 hores del dijous 2 de maig.  
 
També es podran realitzar inscripció solidària que tindrà un cost addicional de 2 euros. 
Esta quantitat aportada voluntàriament es destinarà a l’Associació Dorotea de dones 
maltractades. 
 
ARTICLE 6é. La inscripció suposa el consentiment de la participant o de la seua 
representant legal en cas de menors, per al tractament de les seues dades personals, la 
seua imatge i les classificacions obtingudes, així com la comunicació i la publicació 
d’aquestes en mitjans o xarxes de comunicació. 
Així mateix les participants menors de 15 anys, hauran d’aportar autorització signada 
pel seu/seua representant legal mitjançant document que serà facilitat per l'Organització.   
 
ARTICLE 7é. RETIRADA DEL PITRAL 
Els pitrals es podran retirar en el punt de recollida ubicat al Mercat Central de Sueca (La 
Plaça), dissabte 4 de maig de 10:00 a 13:00 hores i en el lloc d'eixida el mateix dia de la 
prova fins 30 minuts abans. 
 
ARTICLE 8é. ASSISTÈNCIA MÈDICA 
L'Organització comptarà amb una ambulància que estarà situada en l'estadi municipal 
Antonio Puchades, punt d'eixida i meta. 
 
ARTICLE 9é. TROFEUS 
S'atorgaran trofeus a les 3 primeres de la classificació general i a la primera atleta local, 
distinta de les anteriors, en la categoria individual , així com al primer de cada categoria 
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per equips. També tindran trofeu i premi en vals de compra, els 3 primers equips 
classificats en la categoria “carros”.  
 
ARTICLE 10é. CATEGORIES 

• Una única categoria individual. 
• Categories per equips. Per ser premiades hauran d’entrar juntes a meta 

• 2 Germanes. 
• Mare i filla. 
• Sogra i nora. 
• 2 cunyades. 
• 2 cosines. 
• Carros.  

 
 

Es considerarà atleta local aquella participant degudament inscrita que estiga 
empadronada a Sueca o forme part del club organitzador. 

 
ARTICLE 11é. RESPONSABILITAT 
L'organització comptarà amb les assegurances d'accidents i responsabilitat civil segons 
la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la 
Comunitat Valenciana. 
L'organització no es fa responsable dels danys que pogueren causar les atletes 
participants a elles mateixa o a altres, pel seu comportament imprudent o negligent. 
Igualment, l'atleta declara estar en condicions físiques òptimes per a la realització d'esta 
prova i ho fa sota la seua responsabilitat. 
 
ARTICLE 12é. ACCEPTACIÓ 
Totes les participants, pel fet d'inscriure's, accepten el present reglament i en cas de 
dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, s'estarà allò que disponga el 
Comitè Organitzador. 
 
ARTICLE 13é. DESQUALIFICACIONS. 
L'organització podrà retirar durant la prova 

1. Qualsevol atleta que evidencie un mal estat físic. 
2. L'atleta que no realitze el recorregut complet. 
3. L'atleta que manifeste un comportament no esportiu. 
4. L'atleta que no tinga pitral o no el porte en lloc visible. 
 

 
ARTICLE 14é. VEHICLES. 
Els únics vehicles autoritzats en la prova són els designats i identificats per 
l'organització. Queda totalment prohibit el seguiment de les participants amb cotxe, 
moto o bicicleta pel perill que pot suposar per a les atletes. 
 
ARTICLE 15é.  FOTOS I VÍDEOS. 
Les notícies, fotos i vídeos de la 7ª Carrera de la Dona 2019 Sueca, les podràs trobar al 
facebook.  



   

 

 
7ª CARRERA DE LA DONA 2019 SUECA 

5 de maig de 2019  

 

 

 
ARTICLE 16é. INFORMACIÓ. 
Per a qualsevol consulta o dubte relacionat amb la inscripció, cal cridar al telèfon 
960969084 o a través del correu electrònic info@mychip.es  


