
REGLAMENT: 
 
Art. 1.- El club d’Atletisme Assegurances Doval, l’Hble. Comú d’Andorra la 
Vella, organitzen la III 24hores i I 12 hores nocturnes; a celebrar el 22 i 23 
d’octubre del 2022 a les 10 h del mati. 
 
Les sortides de les proves són: 24 hores: Sortida el dia 22 d’octubre a les 10:00 
hores i acaben a les 10:00 hores del dia 23 i les 12 hores comencen a les 21:00 
hores del dia 22 d’octubre i acaben a les 09:00 hores del dia 23 d’octubre.   
Sortida: Estació Nacional d’Autobusos. 
 
Cronometratge oficial iter5. 
 
Art. 2.- La participació de la cursa queda limitada a 100 atletes.  

Les inscripcions s’efectuaran a través de la pàgina web: www.iter5.cat, enllaç 
directe: https://www.iter5.cat/inscripcions/formCursa.php?id=1745. 

Per informació de la cursa podeu adreçar les vostres consultes 

a:doval@assegurancesdoval.ad  

Art. 3.- Les inscripcions seran de 40 euros sense chip groc propi i 30 euros 
amb chip propi. 
 
El termini de realitzar les inscripcions serà el dia 20 d’octubre del 2022 a les 
16:00 hores. 

No s’admetrà cap inscripció fora d’aquest dia i hora. En tot cas si la 
organització decideix fer alguna inscripció fora d’aquesta data el preu de la 
inscripció serà de 70 euros. Tots aquells que acabin la cursa obtindran: bossa 
amb aigua, samarreta i medalla. 
 
Data límit per assegurar talla de samarreta 30-09-2022.  
 
Art. 4.-Recorregut: el recorregut constarà d’un màxim de 1.000 metres a la 
parròquia d’Andorra la Vella. 
 
Art. 5.-Avituallaments: La cursa disposarà d’un avituallament amb fruita fresca i 
begudes, l’avituallament estarà situat a la sortida.  
 
Art. 6.-Premis cursa. 
 
Trofeu a tots el participants. 

 
El guanyador de la cursa femení i maculi obtindrà un cap de setmana obsequiat 
per andorra for sessons mínim ha de fer 160 km. 
 
Art. 7 – El corredor que surti del circuit de la cursa durant la prova quedarà 
desqualificat. 



 
Art. 8 – Està permès efectuar la cursa caminant i/o corrents, poden descansar 
dintre del circuit i es poden portar sacs de dormir. 

 
Art. 9.-Les reclamacions es faran per escrit una vegada s’acabi la cursa. El 
preu per poder fer la reclamació és de 50 euros no es retornaran i s’han 
d’abonar abans de fer la reclamació. La decisió presa per l’entitat organitzadora 
i el jutge àrbitre serà inapel·lable. 
 
Art. 10.-L’organització declina tota responsabilitat, pel que fa referència a 
perjudicis i lesions que la participació a la cursa pogués comportar als atletes. 
 
Art. 11.-El fet de participar a la cursa implica que s’accepta aquest reglament. 
Tot el que no estigui previst en aquest reglament serà resolt per l’entitat 
organitzadora. 
 
Art. 12.-Per reserves de hotel parlar amb l’hotel Holiday inn directament, hotel 
oficial de la cursa. 

 

 


