29a. CAMINADA A LA LLUM DE LA LLUNA – DIVENDRES 8 DE JULIOL DE 2022
(21:30 hr.) – REGLAMENT.
1.Caminada NO COMPETITIVA oberta a tothom sense distinció de categoria, sexe ni edat.
No hi haurà cap tipus de classificació ni premis.
- No es permet fer-ho amb bicicleta o vehicles de motor.
2.L'activitat es realitzarà el divendres 8 de juliol a 2/4 de 10 de la nit. La Sortida es
farà al davant de la piscina coberta. L’arribada serà al Parc Municipal.
3.La distància aproximada es de 10 Km. per camí de terra i pla, que es podran fer
corrent, caminant o marxant, sempre per la part dreta del camí. S’aconsella, per motius de
seguretat, utilitzar el camí principal i no utilitzar la banqueta del canal. Recomanem portar
una llanterna o frontal.
4.Recorregut: Piscina Coberta, Ctra. de Miralcamp, Av. del Canal, Camí de Belianes,
Banqueta del Canal, Salt del Duran i tornada al Parc Municipal.
5.Hi haurà polsera fluorescent, samarreta de record, avituallament líquid (al Salt del
Duran), entrepà i beure per als participants amb polsera.
6.- Els participants amb polsera que arribin fins al Salt del Duran entraran en el sorteig d’un
pernil (gentilesa de Xarcuteria Porté) que es farà a l’arribada.
7.- El preu de la inscripció és de 6 € i 8 € el mateix dia.
8.- Amb la inscripció es donarà una samarreta commemorativa. La samarreta anirà
embossada i en cap cas es podrà canviar després de ser entregada.
 Inscripcions presencials:
o
o
o
o

PISCINA COBERTA - Ctra. Miralcamp, 5
LLIBRERIA DALMASES - c/ Jacint Verdaguer, 5
SERVEIS ROSELLO – Av. del Canal, s/n
CENTRE D’INICIATIVES SOLIDÀRIES ÀNGEL OLARAN – Av del Canal, 7



Inscripcions On line:
Mitjançant el codi QR que surt al cartell o bé a les web:
www.mollerussa.cat/caminadallumlluna o www.xafatolls.cat/caminada



Les inscripcions es tancaran quan s’arribi als 800 inscrits.

9.- És obligatori portar durant tot el recorregut la polsera identificativa.
10.- El dijous dia 7 i divendres dia 8 de juliol es podran recollir les samarretes i
polseres-dorsal (online) a Serveis Roselló (9 a 13h i 15 a 19h) sempre i quan es
mostri la polsera identificativa o el DNI en el cas de les inscripcions online. La resta
de participants podran recollir la samarreta a l’arribada.
11.- L'organització declina tota responsabilitat quan als diferents perjudicis que la
participació en la cursa pot aportar als inscrits.
12.- La cursa està organitzada per l'Associació Atlètica Xafatolls, conjuntament amb la
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Mollerussa. Pel sol fet de participar s'accepta el
present reglament, i el que s'escau fora d'ell, romandrà sota la decisió de l'organització.
Telèfon de contacte en cas d’incidència 623005178

