
REGLAMENT 

4A CURSA DE LES DONES DE CAMBRILS 

#nomésSÍesSÍ  #Respecta’m 

11 JUNY 2023 

 

 

ARTICLE 1. DATA 

 

El dia 11 de juny de 2023 se celebrarà la IV Cursa de les Dones de Cambrils - 

#nomésSIésSI #Respecta’m: prova urbana que es disputarà pels carrers de la ciutat 

de Cambrils. 

La prova estarà coorganitzada per l’Ajuntament de Cambrils i CEA Naturetime. 

 

  

ARTICLE 2. HORARI 

 

El diumenge dia 11 de juny de 2023 amb sortida a les 10h, i temps màxim per 

completar el recorregut de 65 minuts (temps suficient per fer la cursa amb modalitat 

running o caminant), donant per tancada la cursa a les 11.05h. 

Hi haurà diverses curses infantils de diferents distàncies segons les edats dels 

corredors amb sortida a les 11.30h. 

 

A les 9.30h s’iniciarà una primera sessió de Zumba per a totes les participants. En 

finalitzar tindrà lloc el lliurament de premis i sorteig de regals a les 11.30h. 

ARTICLE 3. PARTICIPACIÓ 

 

Podran prendre part en la IV Cursa de les Dones de Cambrils - #nomésSIésSI 

#Respecta’m les majors de 12 anys que ho desitgin, sempre i quan estiguin 

correctament inscrites, tant en temps com forma. 

Les menors d’edat presentaran una autorització materna/paterna facilitada per 

l’organització de la cursa. 

 

ARTICLE 4. DISTÀNCIA I RECORREGUT 

 

La prova es disputarà sobre un recorregut de 5Km aproximats, totalment urbans i 

sobre superfície d’asfalt. La sortida i arribada estaran localitzades al Passeig de les 

Palmeres, núm. 1 de Cambrils (al sud del Parc del Pescador). 

El recorregut complet i tota la informació de la cursa es pot consultar a la pàgina 

web: www.naturetime.es 

  

ARTICLE 5. CATEGORIES  

 

S’estableixen les següents categories: 

http://www.naturetime.es/


 

Categories individuals (anys el dia de la prova) 

 

- Cadet 12 a 15 anys 
- Júnior 16 a 19 anys 
- Sènior 20 a 39 anys 
- Veterana 40 a 49 anys 
- Màster 50 a 59 anys 
- Màster Plus 60 anys o més 

- Local (cal tenir residència a Cambrils) 

Categories per equips-clubs: 

-Per a equips-clubs de 2 dones, que poden estar formats per mare i filla, amigues, 

àvia i néta, companyes de gimnàs, etc. 

La participant només podrà participar en un equip-club que concretarà en el moment 

de fer la inscripció. És important que s’indiqui correctament el nom de l’equip-club i 

sigui el mateix en les inscripcions de totes les integrants del mateix perquè el sistema 

de cronometratge el pugui identificar. En el moment de recollir el dorsal, 

l’organització podrà sol·licitar als equips un certificat conforme es pertany als 

mateixos. 

ARTICLE 6. INSCRIPCIONS 

 

Les inscripcions es regiran pel programa establert que estarà penjat a la pàgina web 

de Naturetime. 

 

ARTICLE 7. RETIRADA DEL DORSAL, XIP I BOSSA DE LA CORREDORA 

 

Els dorsals, xips i regals de la cursa s’entregaran a les corredores segons el programa 

establert, el qual serà públic a través del web de Naturetime.  

 

ARTICLE 8. ASSISTÈNCIA MÈDICA 

 

L’organització comptarà amb un servei mèdic especialitzat al servei de les corredores, 

així com servei d’ambulància, en el punt de la sortida i arribada. 

 

ARTICLE 9. CLASSIFICACIONS I FOTOS 

 

Per a la confecció de la classificació es tindrà en compte el temps oficial (computat 

des del moment en què es dóna la sortida fins que la corredora passa per l’arribada). 

La classificació final es publicarà a la pàgina web de la carrera: www.naturetime.es  

Es reservarà un espai a la mateixa web on es podran trobar fotografies de la cursa i 

a les xarxes socials de @naturetime 

Les classificacions per equips es realitzaran mitjançant la suma dels temps de totes 

les integrants de cada equip. Guanyaran els equips amb menys temps acumulat. 

http://www.naturetime.es/


 

ARTICLE 10. DESQUALIFICACIONS  

 

El servei mèdic de la competició i l’organització estan facultats per retirar durant la 

prova: 

- Qualsevol corredora que manifesti un mal estat físic 

- A la corredora que no realitzi el recorregut complet 

- A la corredora que no tingui el dorsal o no el porti visible 

- A la corredora que manifesti un comportament no esportiu 

- De la mateixa manera, podrà ser desqualificada la persona que falsifiqui o intenti 

falsificar el dorsal 

 

ARTICLE 11. VEHICLES 

 

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats i autoritzats per 

l’Organització de la cursa. 

Queda totalment prohibit seguir les corredores en cotxe, moto, bici o patins, degut 

al perill que pot suposar per a les pròpies participants. 

 

ARTICLE 12. PREMIS I REGALS 

 

S’estableixen premis per a les tres primeres classificades de la general i a les tres 

primeres de cada categoria (no acumulables). Així mateix, es donarà un premi a la 

corredora més jove i a la de major edat. Per equips-clubs, es farà un premi per als 

tres millors equips-clubs femenins (suma dels dos millors temps), així com un 

d’especial a l’entitat-club amb més FINISHERS de la cursa.  

Hi haurà una bossa amb detalls dels col·laboradors per a tots els participants, que es 

donarà en el moment de recollir el dorsal.  

L’organització no podrà garantir el premi a aquelles corredores que no el recullin el 

dia de la prova. 

 

ARTICLE 13. RESPONSABILITAT 

 

L’organització no es fa responsable dels danys que poguessin causar les participants 

a la prova per imprudències o negligències de les mateixes, tant a elles mateixes 

(per accidents o lesions) com a terceres persones. De la mateixa manera, la 

participant declara estar en condicions físiques i psíquiques òptimes per a la 

realització de la prova i ho fa sota la seva responsabilitat, eximint l’Organització de 

la mateixa. 

Les menors de 12 anys no podran participar a la IV Cursa de les Dones de 

Cambrils - #nomésSIésSI #Respecta’m, però sí ho podran fer a la cursa infantil. 

El menors d’edat que participin, ho faran sota la responsabilitat d’un adult 

acompanyant. 

Inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació plena de les normes. 

 

 

 

 



ARTICLE 14. ACCEPTACIÓ 

 

Totes les participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i en cas de 

dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, restaran subjectes al que 

decideixi l’organització. 

La inscripció de les participants a la cursa implica haver llegit, entès i adquirit el 

compromís que a continuació s’exposa: 

- Certifico que estic en bon estat físic i psíquic per fer la cursa 

- Eximeixo de tota responsabilitat l’organització, patrocinadors, col·laboradors, 

personal laboral i voluntaris, respecte a danys personals i corporals soferts (accidents 

i qualsevol tipus de lesió) així com de danys derivats de la pèrdua d’objectes 

personals per robatori o altres circumstàncies, derivats de la participació a la cursa 

- Renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de la participació a la cursa 

- Autoritzo l’organització de la cursa a la gravació total o parcial de la meva 

participació mitjançant pel·lícules, televisió, fotografies, ràdio i qualsevol mitjà 

conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial 

i publicitària que considerin oportú exercitar sense dret per la meva part a rebre cap 

compensació econòmica 

- La inscripció a la cursa és personal i intransferible 

- No s’admetran devolucions sota cap causa. Si per causes alienes a l’organització o 

mal temps la cursa se suspèn o ajorna per raons de causa major, es buscarà una 

nova data per produir-la. No hi hauran retorns econòmics 

 

ARTICLE 15. ABANDONAMENTS 

 

L’organització espera i desitja que totes les participants acabin la prova. En cas 

d’haver d’abandonar la cursa, la corredora ho haurà de comunicar i entregar el xip a 

un responsable de l’organització a la zona de meta.  

 

ARTICLE 16. INFORMACIÓ 

 

Per resoldre qualsevol tipus d’informació de la cursa, es pot contactar mitjançant 

email a info@naturetime.es  

 

ARTICLE 17. PRIVACITAT 

 

Informem que les dades personals recaptades mitjanc ̧ant aquest formulari, així com 

l’adrec ̧a de correu electrònic, seran incorporades al fitxer degudament protegit del 

qual és responsable NATURETIME EVENTS amb domicili social a: C/Gabriel Ferrater, 

1. 43850 Cambrils, NIF 39874527W, E-mail naturetime@naturetime.es  amb la 

finalitat de mantenir el contacte i enviar informació de curses i activitats i serveis del 

seu interès. Informem de forma EXPRESSA, que aquestes dades podran ser cedides 

a les entitats col·laboradores de la cursa amb la finalitat que aquestes entitats puguin 

dirigir-los ofertes dels productes i serveis que comercialitzen per qualsevol mitjà, fins 

i tot per correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica. Si 

bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un 

correu electrònic a l’adrec ̧a naturetime@naturetime.es indicant a l'assumpte "BAIXA 

DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ". NATURETIME EVENTS, es compromet a utilitzar les 

dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada 

anteriorment.  

mailto:info@naturetime.es
mailto:naturetime@naturetime.es
mailto:naturetime@naturetime.es


L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals 

recaptades mitjanc ̧ant la lectura de la present clàusula del Reglament de la cursa. La 

participació a la cursa implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades. Així 

mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició 

(Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 39/2015 (LOPD), 

presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a: c/Gabriel Ferrater, 1, 43850 

CAMBRILS, o a través de correu electrònic a naturetime@naturetime.es i 

acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i 

indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".  

mailto:naturetime@naturetime.es

