
 



Recorregut de 11 km.

 

Recorregut de 19 km.    

 



                         REGLAMENT 

El Club Centre Excursionista Bellcaire d’Urgell (CEBU) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Bellcaire, organitzen la Marxa de l’Esparver Cendrós  que tindrà lloc 
el 16 de setembre de 2018, amb sortida prevista a les 9h des del poliesportiu 
municipal. 
 

➢ La marxa està inclosa en el projecte marxa.cat i per tant respon als objectius 
següents: 

 

• Promoure la pràctica saludable de l’esport. 

• Incentivar uns hàbits de vida saludables. 

• Afavorir el coneixement i respecte de l’entorn. 
 

➢ La prova te dues distàncies sense cap tipus de dificultat tècnica: 

• Una de 19 Km. 

• L’altra d’ 11 Km. 
 
         Els dos recorreguts són amb sortida i arribada al Poliesportiu municipal. 
 

➢ Participants: 

• Podrà participar en aquesta marxa tothom que hi estigui inscrit. 

• La marxa no te caràcter competitiu i està oberta a caminants i atletes, 
però no a ciclistes. 

• Qui vulgui fer-la acompanyat del seu animal de companyia, la podrà 
fer sempre que el dugui convenientment lligat per respecte a la resta 
de participants. 

 
➢ Hi haurà pàrquing a prop de la sortida de la  Marxa. 

 

➢ Prova eco-responsable. 
 

• No està permès abandonar deixalles a la natura. 

• S’ha de seguir el recorregut abalisat sense utilitzar dreceres. 

• L’ organització  procedirà a recollir tot el material utilitzat per al 
marcatge i l’abalisament el mateix dia de la prova. 
 

➢ Inscripcions. 
 

• Inscripcions  a www.iter5.cat 

• Obertura d’inscripcions: del 15 de Agost de 2018 al 15 de Setembre o 
quan s’arribi als 400 participants. 

• L’import de la inscripció és de: 

•  
- 10€  
- Gratuït fins els 4 anys d’edat. 

 

 

• Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. El fet d’inscriure el 
menor i recollir la polsera acreditativa, suposa l’autorització per la 
participació del menor a la marxa. 

http://www.iter5.cat/


 
 
                    La inscripció inclou: 

- Participació a la Marxa. 
- Avituallaments líquids i sòlids durant la prova. 
- Avituallament a la meta. 
- Dutxes I vestuaris. 
- Bossa. 
- Assegurança esportiva del dia. 
- Assistència mèdica. 

 
 

 

➢ Condicions de participació. 
 

• Cal respectar a la resta de participants i voluntaris de la Marxa. 

• Respectar el trànsit de vehicles que resta obert en les vies d’ús públic. 

• Respectar l’entorn. 

• És obligatori seguir el recorregut de la Marxa en tot moment. No 
seguir-la, comportarà la pèrdua de la cobertura legal de la Marxa. 

• L’organització declina tota responsabilitat davant d’accidents físics i/o 
materials que el participant pugui sofrir o provocar, tot i que vetllarà 
per evitar-los. 

• Cada participant haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes. 
 

➢ Drets d’imatge. 
Tot participant renuncia a utilitzar el dret de la seva imatge i autoritza 
al’organització i als seus patrocinadors a utilitzar i publicar lliurement totes les 
fotografies i vídeos gravats en el context de la cursa. Les dades de cada 
participant seran incorporades en un fitxer del Club Centre Excursionista de 
Bellcaire d’Urgell (CEBU) creat amb la finalitat d’organitzar activitats esportives i 
de lleure i per l’enviament d’informació. Els inscrits a la prova apareixeran en un 
llistat que es farà públic. 
En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació, adreçant-vos a l’organització de la prova a l’adreça 
www.cebu.cat.  
 
➢ Recorregut. 

La Marxa  transcorre gairebé exclusivament per camins de terra. 
Podeu consultar el recorregut a la pàgina web del club: www.cebu.cat 
 
➢ Avituallaments. 

• Durant el transcorregut de la Marxa hi haurà avituallamentstant líquids 
com sòlids en una distància aproximada de5Km ,tant en la distància curta 
com en la llarga. 

• Hi haurà un avituallament sòlid a l’arribada de la prova. 

• El lloc i tipus d’avituallament estarà especificat a l’apartat tècnic del 
recorregut. 

• L’organització regalarà un vas de plàstic ecològic i una pinça què s’haurà 
de fer anar per a prendre l’avituallament líquid. 

 

http://www.cebu.cat/
http://www.cabu.cat/


 

 

 

➢ Polseres. 

• L’organització pot demanar el DNI o qualsevol altre document amb 
fotografia en el moment de retirar la polsera. 

• Està totalment prohibit participar en la Marxa sense polsera.. 

• Recollida de polseres: 
- El dia 15 de setembre de 2018 de les 19h a les 21h al poliesportiu 

municipal. 
- El mateix dia de la Marxa de les 7:45h a les 8:45h al poliesportiu 

 

 

 

➢ Meteorologia. 
En cas de condicions meteorològiques adverses , l’organització es reserva el dret 
de modificar l’hora de sortida de la marxa  i fins i tot anul·lar-la. 
 
 

➢ Reclamacions 
Es podran presentar reclamacions a l’organització fins 24h després de la 
finalització de la marxa 
 

➢ Acceptació. 
La inscripció a la marxa suposa l’acceptació d’aquest reglament. 
 
 
 

 

 


