REGLAMENT
IV CURSA I MARXA PER LA PREVENCIÓ DEL SUICIDI DE LES ILLES
BALEARS
Des de l' Associació AFASIB, l’ Associació Estel de Llevant i l’ Ajuntament de Manacor
posem en marxa la IV CURSA I MARXA PER la PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI, en modalitat
PRESENCIAL, que se celebrarà el 10 de setembre amb motiu del dia mundial per la
prevenció del suïcidi i que té com a objectius principals contribuir en la prevenció del
suïcidi mitjançant la SENSIBILITZACIÓ COMUNITÀRIA de la realitat del suïcidi
(prevenció universal).
La cursa i marxa es celebraran el dissabte 10 de setembre a les 18h a Manacor. El punt
de trobada i sortida serà a la via verda de Manacor, altura del supermercat Eroski.
Possibilitat de triar una entre les següents distàncies:


3941 metres per la MARXA
i



5km per la CURSA

que haureu d'especificar concretament en el formulari d'inscripció. Com l' any passat,
el nombre de metres de la caminada són el nombre de suïcidis registrats a Espanya
durant l'any 2020, segons dades publicades a l'INE.

#unmetrepercadavida
#unmetroporcadavida
El recorregut es pot fer corrent, caminant, o fent marxa nòrdica, el límit el poses tu.
1. A la pàgina web http://www.elitechip.net podreu trobar com inscriure-s’hi en
dues

modalitats:

Individual

CAMINADA/

Marxa:

3941

metres.

CURSA/Carrera : 5 KM. El cost de la inscripció és de 3 euros
2. El termini d’inscripció serà des de l'1 d' agost fins al 9 de setembre.

Individual

3. La recaptació final anirà destinada exclusivament al pagament de les despeses
d'organització. Val dir que AFASIB és una entitat sense ànim de lucre que funciona baix
el concepte de l'ajuda mútua. Tot i així, les persones que així ho desitgin tindran la
opció de fer un donatiu a AFASIB en el moment de formalitzar la inscripció.
4. Les persones participants podrán acudir a recollir les dorsals el mateix dia de la cursa
a partir de les 16h. en el punt de sortida.
5. La persona participant pel fet de participar en la IV cursa per la prevenció del suïcidi
accepta el reglament.
CATEGORIES
Absoluts masculí (1a, 2a i 3a posició)
Absoluts femení (1a, 2a i 3a posició)
PREMIS


Trofeus personalitzats a les categories absolutes.



Medalles personalitzades i enumerades segons l’ordre d’arribada a meta A
TOTES LES PERSONES PARTICIPANTS (incloent les persones que participin a la
marxa)



Tast de tres infusions ecològiques de T’ESTIM per totes les persones
participants.

INSCRIPCIÓ: ELITECHIP
ORGANITZEN: AFASIB, AJUNTAMENT DE MANACOR (ÀREA DE BENESTAR SOCIAL) I
ESTEL DE LLEVANT
COL·LABOREN:
• CLUB ESPORTIU BALEAR +QTRAIL
• Acció Social “la Caixa”
● Associació 3 SALUT MENTAL

● Associació PAPAGENO
● Oﬁcina de Salut Mental de les Illes Balears (OSMIB)
● Observatori del suïcidi de les Illes Balears
● Col·legi Oﬁcial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA)
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT: Els participants es consideren aptes, tant física
com psicològicament per a prendre part en la carrera, i es fan totalment responsables
de qualsevol mal tant de físic, moral o material que puguin sofrir durant la carrera,
exonerant de tota responsabilitat a l'organització de l'esdeveniment.
ASSEGURANCES: Les persones participants estaran cobertes per una assegurança
d'accidents i una assegurança de responsabilitat civil, per a qualsevol incident que es
produeixi durant la prova i mai provocat per sofriment o malaltia latent, imprudència,
negligència. Així mateix, i d'acord amb els interessos esportius, de promoció,
distribució i explotació de la cursa i marxa per la prevenció del suïcidi de les Illes
Balears, mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.), els inscrits cedeixen,
sense límit temporal, de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i
cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i la pròpia del participant, la
categoria, la marca esportiva realitzada i la seva imatge (reproducció de fotografies i
vídeos de la prova, publicació de llistes classificatoris, etc.

