REGLAMENT
CURSA PENYA BARCELONISTA ‘LA SOCIETAT’ DE MAIALS
Article 1
Cursa oberta a tothom.
Article 2
Distància de la cursa segons la categoria.
Article 3
El recorregut serà mixt, amb una part d’asfalt i una altra part de terra.
Article 4
La sortida serà a les 10h les categories sèniors i veterans i a les 9:30h les categories infantils des
del “Fondo de la Bassa Bona“, al costat de la carretera C45.
Article 5
L’organització pot demanar el DNI, per comprovar l’edat del corredor.
Article 6
Avituallament d’aigua durant la cursa.
Article 7
Els dorsals dels atletes es recolliriran el dia de la cursa fins a les 9:45h a la carpa habilitada, al
costat de la sortida de la cursa.
Article 8
El cronometratge i la classificació de la cursa es farà mitjançant xip de l’empresa Iter‐5.
Article 9
El xip de lloguer s’haurà de tornar en acabar la cursa, en el moment de donar les bosses de
regal per als corredors, en cas de pèrdua s’hauran d’abonar 12€.
Article 10
Bossa regal amb obsequis per a tots els corredors i trofeus per als tres primers classificats de
cada categoria. Els premis no són acumulatius.
Article 11
Els trofeus als 3 primers classificats de cada categoría es donaran a les 12h a l’estand de
l’Ajuntament de Maials al Pavelló Firal.
Article 12
Perquè una categoria sigui considerada com a tal, serà necessari un mínim de 5 participants.
Article 13
Tot atleta que no hagi completat el recorregut, o que se li comprovin irregularitats, serà
desqualificat.

Article 14
Hi haurà servei de vestidors i dutxes als vestuaris del camp de futbol.
Article 15
Les reclamacions es faran per escrit, una vegada acabada la prova i l’entrega de premis. No
s’acceptaran interrupcions en cap cas. La decisió de l’organització es inapel.lable.
Article 16
Tot allò imprevist en el reglament, serà resolt pel comitè organitzador.
Article 17
L’organització declina tota la responsabilitat quan als diferents perjudicis que la participació a la
cursa pot ocasionar als inscrits.
Article 18
Tots els participants tindran una assegurança de responsabilitat civil i d’accident, que està
inclossa en el preu de l’inscripció.
Article 19
La inscripció a la cursa implica el coneixement i l’acceptació del present reglament.

