
La Caminada tindrà lloc a Alcarràs el dissabte, dia 16 de juliol 

del 2022 a les 20:30 hores. 

1. La caminada està oberta a tothom que accepti i respecti la distància de 5 km que 

transcorreran pels carrers de la vila i camins de l’entorn.  

2. La sortida i l’arribada estaran situades davant del Pavelló Poliesportiu d'Alcarràs. 

3. La sortida dels caminadors s’efectuarà just darrere i després que ho hagin fet els 

corredors de la cursa de 5 i 10 km. I l’arribada s’efectuarà per un costat de l’arc de meta 

per no interposar-se en la trajectòria dels corredors.  

4. Hi haurà un avituallament d’aigua enmig de la ruta.  

5. El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. 

6. El temps màxim per realitzar la prova és de 1 hora i 15 minuts. 

7. La pàgina web oficial de la cursa és: www.nectarinaatletica.cat   

8. Tots els caminadors/es rebran el seu dorsal i serà obligatori la participació de la caminada 

amb el dorsal visible. 

9. Les curses no seran cronometrades de forma oficial i no hi haurà competició dins de la 

caminada.  

10. La inscripció només serà vàlida un cop satisfet l’import de la mateixa (12 euros) a la web 

oficial de la cursa www.nectarinaatletica.cat  fins dijous 14 de juliol a les 17.00 hores.  

11. Hi haurà un servei de guarda bosses i de dutxes. 

12. S’obsequiarà a tots els caminadors/es fruita, una tovallola de piscina de la Nectarina 

Atlètica d’Alcarràs 2022, un entrepà calent amb refresc 

13. Els caminadors/es autoritzen que puguin aparèixer imatges seves a les webs de la cursa 

o en qualsevol altra publicació. 

14. L’organització podrà modificar el recorregut per causes diverses, sempre que ho 

consideri oportú per al bon desenvolupament de la caminada. Així com variar la data de 

la caminada per causes climatològiques. 

15. L’organització no es fa responsable dels danys, tant morals com materials, que puguin 

sofrir els participants o els espectadors abans, durant o després de la caminada. 

16. La inscripció implica el coneixement i acceptació d’aquest reglament. L’organització 

decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui prevista en aquest reglament i la seva 

decisió no es podrà recórrer. 

17. Les reclamacions es faran per escrit una vegada hagi acabat la cursa. 

18. Pel sol fet de participar en aquesta cursa, s’accepta aquest reglament. 


