Diumenge 29 de maig de 2011, pels carrers del barri.

Horari:
A les 8.30 h
A les 9.00 h
A les 9.30 h
A les 10.45h
A les 11.00 h

Concentració a la Plaça Assumpció i entrega de dorsals.
Sortida dels participants que volen fer la marxa caminant.
Sortida dels participants que volen fer la marxa corrent.
Cursa infantil (Gratuïta)
Finalització Marxa popular.

Preu per participant: 5 euros.
Menors de 12 anys: Gratuït.
Inscripcions:
El mateix dia de la cursa a les 8:30h
Normativa i bases generals disponibles al web http://avsantnarcis.entitatsgi.cat

X MARXA POPULAR DEL BARRI DE SANT NARCÍS 2011

- La inscripció en aquesta marxa comporta l’acceptació del present reglament.

1. Organització
Associació de veïns del Barri de Sant Narcís (Girona)

7. Limitacions
El nombre màxim de participants a la marxa serà de 200 persones, d’acord amb l’ordre
d’inscripció.

2. Recorregut
- Circuit obert marcat pels carrers del barri de Sant Narcís, d’aproximadament 5 km.
3. Inscripcions
- Del 16 al 26 de maig a la recepció del Centre Cívic Sant Narcís, o bé via e-correu a
l’adreça xreyner@terra.es.
També el mateix dia de la marxa.
- Lloc: Plaça Assumpció davant del Centre Cívic Sant Narcís.
- Horari: De ¼ a ¾ de 9.
- Preu: 5€ per a tots el participants majors de 12 anys. Resta gratuït.
- NOTA: Els menors hauran d’anar acompanyats d’un adult a l’hora de l’inscripció.
El pagament de les inscripcions es realitzarà el mateix dia de la marxa durant
l’entrega de dorsals prèvia a la sortida.
4. Serveis
- Lavabos.
- Ambulància.
- Avituallament al final de la marxa.
5. Obsequis.
- Record per a tots el participants.
- Fruita.
- Aigua.
6. Reglament de la prova
- Tots els participants es veuran obligats a passar per la taula d’inscripcions 15 minuts
abans de la sortida de les dues categories (marxa/cursa).
- S’haurà de seguir el recorregut senyalat amb indicadors de direcció i marques a
terra.
- El participant està obligat a portar el dorsal ben visible durant tota la cursa.
- L’organització no es farà responsable dels accidents o danys que puguin rebre o
produir els participants, encara que intentarà per tots els mitjans evitar-los.
- L’organització es reserva el dret de modificar o suspendre la cursa davant una
eventualitat.
- Els participants seguiran les instruccions que siguin donades per l’organització,
estant obligats a retirar-se si qualsevol responsable de la marxa així els ho indiqui.

8. Desqualificacions
El participant podrà quedar exclòs de la prova en els següents casos:
- No passar per la taula d’inscripcions abans de la sortida.
- Llençar deixalles al terra.
- No fer el recorregut pel camí senyalitzat.
- Incorreccions en relació al dorsal o no portar-lo ben visible.
- La organització i encarregats de control estan facultats per retirar de la prova
qualsevol persona que manifesti un mal estat físic.
9. Dorsals
Els participants hauran de dur en tot moment els dorsals facilitats per l’organització a
un lloc ben visible.
11. Trofeus i premis
- L’organització no té previst entregar trofeus ni premis per considerar la marxa de
caràcter popular “no competitiva”.
- L’organització es compromet a publicar la classificació i fotos de la prova a la plana
web http://avsantnarcis.entitatsgi.cat i/o al blog
http://associacioveinssantnarcis.blogspot.com.

X MARXA POPULAR DEL BARRI DE SANT NARCÍS 2011
BUTLLETA DE PREINSCRIPCIÓ

NOM __________________________________________
LLINATGES_____________________________________
DATA DE NAIXAMENT____________________________
EDAT____________SEXE _________________________
Adreça:_________________Població:_________________
Marxa a peu:

Cursa:

Heu de remetre aquestes dades per correu electrònic a
xreyner@terra.es o entregar-les a la recepció de Centre Cívic
Sant Narcís.
Fi de la preinscripció dimecres 26/05/2010 a les 24.00 hrs.
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