CURSA ANIMES DEL PURGATORI
Aiguafreda 17 de juny de 2017

REGLAMENT
1. Cursa oberta a tothom que accepti i respecti tant la distancia com aquest reglament.
2. La distancia a recórrer serà de 6 i 15 kms, mesurada i certificada per AP. No està permès
que un corredor canvií la distància a què s'ha inscrit. Tot corredor que no participi a la
distància en què s'ha inscrit serà desqualificat. No està permès córrer amb gos ni cap tipus
de mascota.
3. L’Organització podrà modificar el recorregut per causes alienes o de força major.
4. Hi haurà una estora de control per registrar els temps.
5. La sortida i arribada serà des de el carrer major de Aiguafreda.
6. Horari: Per a les curses de 6 i 15 kms es donarà la sortida a les 21:00 hrs i el tancament serà
a les 24:00 hrs.
7. Les inscripcions es tancaran el dia 13 de juny a les 24:00 hrs o en arribar als 300 inscrits i no
es faran inscripcions el mateix dia de la cursa.
8. Els dorsals es podran recollir al pavelló Can Plantada d'Aiguafreda, el dissabte 17 de juny a
partir de les 18:00 pm fins a les 20:00 pm.
9. No es donaran dorsals si no s'acredita el número nacional d'identitat.
10. Xip: els donarà l’organització amb el pitrall.
11. Preu: El preu de la cursa de 6 kms serà de 18 Euros y la de 15 kms de 20 Euros, hi haurà
controls, avituallaments, entrepà i bossa d'obsequi per a tots el corredors.
12. El preu de la inscripció inclou l'assegurança d'accidents obligatòria per a tots els
participants.
13. Les categories es regiran per l'any de naixement i sexe.
14. Premis i classificacions:
Els tres primers masculins general

(cursa 6 kms i 15 kms)

Els tres primers femenins general

(cursa 6 kms i 15 kms)

El veterà 55 nascut entre 1962 i abans

(cursa 6 kms i 15 kms)

La veterana 55 nascuda entre 1962 i abans (cursa 6 kms i 15 kms)
Al corredor local

(cursa 6 kms i 15 kms)

A la corredora local

(cursa 6 Kms i 15 kms)

15. L’organització pot demanar el DNI o altre document acreditatiu per comprovar l’edat de
l’atleta
16. Els participants a les curses permeten explícitament que el seu nom, cognoms i sexe
apareguin a les llistes tant d’inscripció com a les llistes dels resultats.
17. El dorsal ha de ser visible. Qui no el dugui o el porti doblegat no entrarà a la classificació i
per tant no optarà a cap tipus de premi.
18. La comissió organitzadora podrà advertir o sancionar tot aquell atleta que es mostri
despectiu o incorrecte amb l’Organització i/o els atletes.
19. Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa i la decisió de l'organització
serà inapel·lable.
20. L'organització declina qualsevol responsabilitat pel que fa als accidents o altres perjudicis
que es poguessin donar, abans, durant o després d'efectuar-se la cursa.
21. Tot atleta que no hagi complert el recorregut o se li comprovin irregularitats serà
desqualificat.
22. Material obligatori: frontal o llanterna. No es permetrà córrer a cap corredor que no dugui
aquest material per fer llum en correcte funcionament. Material recomanat: mòbil.
23. En cap cas es retornaran els diners de la inscripció. Ni en el supòsit d'haver de suspendre la
cursa per mal temps.
24. La bossa del corredor o obsequis solament s'entregaran el dia de la cursa, si un corredor
inscrit no pot participar port recollir-ho sempre presentant el deu dorsal.
25. Pel sol fet de participar s'accepta el present reglament. Tot allò que no sigui contemplat en
el reglament de les curses de fons de la Federació Catalana d'atletisme
www.fcatalaatletisme.cat així con la normativa IAAF serà resolt a criteri de l’Organització.
Avis legal.:
Segons estableix la llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades personals,
informem que les dades incloses en el formulari d’inscripció s’incorporaran a un fitxer propietat de
Cronosports (innovartium SCP) amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d'inscripció.
A l’enviar aquest formulari, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades
personals amb les finalitats exposades i que passen a ser responsabilitat de l'empresa Cronosports
(innovartium SCP).
La pàgina o formulari d'inscripció al qual s'accedeix mitjançant link no es propietat de la
organització de la cursa de Les Ànimes del Purgatori quedant aquesta entitat exempta de qualsevol
responsabilitat en cas de fallada o error en el procés de reserva.
El CA les tortugues (Les Ànimes del Purgatori) en cap cas es farà responsable del certificat de
seguretat del lloc mitjançant el qual es fa la inscripció, sent completament aliè als problemes de
seguretat que se’n puguin derivar.

