7è Cursa Popular de Festa Major de setembre 2015
Reglament
1

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, organitza el diumenge 6 de setembre del 2015
a les 10h aquesta Cursa Popular que és oberta a tothom.

2 La distància és de 6.000m dins del municipi de Sant Adrià de Besòs
3 L’Avituallament es farà a l’arribada.
4 Les classificacions es faran per categories, tant per a la masculina com per a la
femenina.
5

En el moment de la recollida dels dorsals-xips, l’organització demanarà el DNI o similar
per comprovar l’edat de l’atleta. Enguany, com a novetat, tots els corredors recolliran
un dorsal-xip que incorpora un xip al revers. Aquesta innovació permetrà tenir la
referència exacte del temps assolit a la Cursa.

6 Tot participant s’ha d’inscriure amb la data de naixement.
7 L’organització declina tota responsabilitat pel que fa als accidents o altres perjudicis
que la participació a la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans, durant o després
que tingui lloc.
8 Les reclamacions es faran per escrit una vegada s’hagi acabat la cursa, i la decisió de
l’organització serà inapel·lable.
9 L’organització pot modificar el recorregut o anul·lar la cursa, per causes alienes o de
força major
10 El sot fet d’inscriure’s implica la total acceptació d’aquest reglament. L’organització es
reserva el dret de desqualificar a qualsevol participant que no compleixi el reglament i
decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui prevista.
11 La cursa estarà informatitzada per un dorsal-xip.
12 Tot participant inscrit haurà de retirar el dorsal-xip el dia de la cursa.
13 El recorregut està degudament senyalitzat. El temps màxim per acabar la cursa és
d’una hora, és obligatori l’ús del dorsal-xip per poder realitzar les llistes de les
classificacions.
14 Les classificacions es publicaren a www.sant-adria.net
15 Drets d’imatge: El sot fet d’inscriure’s a la Cursa Popular de Sant Adrià, autoritza
expressament a l’organització i els seus patrocinadors a fer ús de les imatges.

16 Categories:
Joves
Júniors
Sèniors
Veterans A
Veterans B
Veterans C

2003 al 1999
12 a 16 anys
1998 al 1993
17 a 22 anys
1992 al 1981
23 a 34 anys
1980 al 1961
35 a 54 anys
1960 al 1951
55 a 64 anys
Nascuts abans del 1950 65 anys endavant

Categoria Adaptat amb cadira de rodes “handbike”
Sèniors

1997 endavant

El mínim d’edat per participar és de 12 anys. Els menors de 16 anys hauran
d’anar acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.
17 Inscipcions:
17.1 Modalitats d’inscripció:
17.2 La inscripció a la cursa és gratuïta.
17.3 Inscripcions per web: obertes des del 28 de juliol i fins al 4 de setembre a
les 14h www.sant-adria.net
17.4 Límit d’inscripcions fins a 500 participants.

