XXXVIIIa CURSA POPULAR
SANT MARTÍ
(CLOT-CAMP DE L’ARPA-VERNEDA)
5 de NOVEMBRE de 2017
ORGANITZEN:
SECCIÓ EXCURSIONISTA FOMENT MARTINENC
ASSOCIACIÓ SANT MARTÍ ESPORT
DRETS D’INSCRIPCIÓ
▪
▪

12 € amb xip propi (xip groc)
14 € sense xip (facilitat per l’organització– cal retornar-lo un cop finalitzada
la cursa)
Per recollir els dorsals i xips (*): 5 de novembre (de 7,30h a 8,30h)
(*) en retirar el dorsal cal presentar el resguard de pagament

SERVEI DE GUARDA-ROBA i DUTXES
▪

Escola JM Zafra (davant del Foment Martinenc)

▪

Poliesportiu Municipal Vintró (C/ Consell de Cent, 623-629)
INSCRIPCIONS

▪

S’hauran de formalitzar a les següents adreces:

Inscripcions per aquest lloc WEB
HYPERLINK "XIPGROC.CAT"
Amb el nom de l’atleta imprès en el dorsal:
Fins el 31 de octubre a les 23:59h
Les inscripcions que es facin posteriorment, no tindran el nom de l’atleta
imprès en el dorsal:
Fins el 2 de novembre a les 9:00h
Si no s’ha assolit el límit d’inscripcions, les que es formalitzin el mateix
diumenge, tindran un sobrecàrrec de 5 euros.
En qualsevol cas, límit d’inscripció: 1400 atletes

REGLAMENT
1. Cursa oberta a tothom, sense distinció d’edat, sexe o nacionalitat.
2. La distància és de 10 km. Certificats per la Federació Catalana d’Atletisme.
3. La sortida es donarà el dia 5 de novembre de 2017 a les 9,00 h. del matí.
4. La sortida i l’arribada estarà situada davant del Foment Martinenc:
C/ Provença, 591-593
5. Trofeu als 5 primers classificats en la general masculina i als 5 primers
classificats en la general femenina. Trofeu als 3 primers classificats de cada
categoria (qui tingui premi a la general, no en tindrà a la seva categoria). El
primer classificat masculí i femení de la classificació general absoluta tindran
com a premi especial un pernil. Les classificacions seran controlades per
jutges de la Federació Catalana d’Atletisme.
6. Categories:

Es regiran per l’any de naixement i queden establertes de la

següent manera:
MASCULÍ
1
2
3
4
5
6

FEMENÍ
7
8
9
10
11
12

ANY NAIXEMENT
del 2002 al 1998
del 1997 al 1983
del 1982 al 1973
del 1972 al 1963
del 1962 al 1953
any 1952 i anteriors

7. L’organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar l’edat de l’atleta.
Els atletes menors d’edat hauran de presentar un permís patern o del seu
representant legal.
8. L’abonament de la quota, dóna dret a una samarreta tècnica i, en el moment
de l’arribada, d’una bossa amb productes diversos.
9. El dia de la Cursa, l’organització facilitarà un xip als corredors que no en
tinguin. Aquest xip es retornarà en el moment de finalitzar la cursa.
10. El dorsal s’haurà de portar en lloc visible, qui no el porti o el porti doblegat no
constarà en la classificació i no podrà optar a cap tipus de trofeu.
11. És obligatori córrer amb el xip per tal d’optar a classificar-se.
12. Tots els participants hauran de respectar l’itinerari assenyalat.
13. L’organització cobreix una assegurança per a cada corredor que no estigui
federat a la Federació Catalana d’Atletisme.
14. Les fotos que es facin durant la Cursa es podran fer servir per promocionar-la.
15. En el moment que el cotxe de la Guàrdia Urbana, que tanca la cursa, avança
a un corredor, aquest queda desclassificat directament, i l’organització no
assumeix cap responsabilitat per a garantir la seva seguretat.

16. L’organització declina tota responsabilitat pels diferents perjudicis que la
participació a la Cursa pugui comportar als inscrits.
17. Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la Cursa. La
decisió final de l’entitat organitzadora serà inapel·lable.
18. La participació en la Cursa comporta l’acceptació d’aquest reglament. Tot allò
que no quedi recollit en aquest reglament queda sota la decisió de
l’organització.

RECORREGUT
Provença - Dos de Maig - Consell de Cent – Independència – Fresser – Xifré –
València - Huelva - Cantàbria – Santander - Camp Arriassa – Binèfar - Ca n’Oliva
- Rambla de Guipúscoa – Aragó – Independència – Fresser – Nació – Degà Bahí
– Muntanya - Joan de Peguera - Rogent - Finestrat - Xifré - Provença.

Altimetria

PER A MÉS INFORMACIÓ :
www.sefm.cat

