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REGLAMENT DE LA 6ª MARXA PER LA DONA 

 

 

ARTICLE 1r. DENOMINACIÓ 

6ª Marxa per la Dona 2018 Sueca. 

 

ARTICLE 2n. DATA I HORA 

És una marxa no competitiva que se celebrarà diumenge 6 de maig de 2018  a la ciutat 

de Sueca al voltant de les 10:50 hores i que s'iniciarà quan haja passat pel punt d'inici, la 

plaça de l'Ajuntament de Sueca, la totalitat de les participants de la Carrera de la Dona.  

 

ARTICLE 3r. PARTICIPACIÓ 

Podran prendre part totes aquelles persones, homes o dones de qualsevol edat que ho 

desitgen, amb condicions físiques suficients. 

 

ARTICLE 4t. DISTÀNCIA I RECORREGUT 

Es realitzarà sobre un recorregut d'aproximadament 3,6 quilòmetres, amb eixida a la 

Plaça de l'Ajuntament de Sueca i finalització  a l'Estadi Municipal Antonio Puchades. 

 

ARTICLE 5é. INSCRIPCIONS 

Podran realitzar-se en les botigues d’esport “Actual Esport” al carrer Sant Domènech, 

en Atmosfera Esport del carrer Utxana i en Carpio Esport a la Plaça de l’ajuntament de 

Sueca del 23 d’abril al 3 de maig i en el punt ubicat al Mercat Central de Sueca (La 

Plaça)  els dies 4 i 5 de maig. La inscripció tindrà un cost de 5 euros per participant. Les 

persones degudament inscrites rebran una samarreta i un pitral que hauran de portar en 

lloc visible durant la Marxa i a les no inscrites se les permetrà la participació, però no 

tindran dret als obsequis que les entitats col·laboradores pogueren donar.  

 

 

ARTICLE 6é. ASSISTÈNCIA MÈDICA 

L'Organització comptarà amb una ambulància que estarà situada en l'estadi municipal 

Antonio Puchades, punt d'eixida i meta. 

 

ARTICLE 7é. RESPONSABILITAT 

L'Organització no es fa responsable dels danys que pogueren causar les persones 

participants a elles mateixa o a altres, pel seu comportament imprudent o negligent. 

Igualment, declaren estar en condicions físiques òptimes per a la realització d'esta 

activitat i ho fan sota la seua responsabilitat. 

 

ARTICLE 8é. ACCEPTACIÓ 

Tots els participants, pel fet d'inscriure's, accepten el present reglament. 

 

ARTICLE 9é. VEHÍCLES. 

Els únics vehicles autoritzats en la marxa són els designats i identificats per 

l'organització. Queda totalment prohibit el seguiment dels participants amb cotxe, moto 

o bicicleta pel perill que poguera suposar. 
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ARTICLE 10é.  FOTOS I VÍDEOS. 

Les notícies, fotos i vídeos de la 6ª Marxa per la Dona 2018 Sueca, es podran trobar al 

facebook.  

 

ARTICLE 11é. INFORMACIÓ. 

En el punt d'inscripció i en corriolssueca@gmail.com.  


