Reglament cursa
1.

La 4a Cursa CorreBlau 2018 se celebrarà el diumenge 21 d Octubre de 2018.
La sortida tindrà lloc a la Plaça del Parc del Fòrum a les 10 hores. Hi haurà una
arribada cronometrada al km 5 i una segona arribada per entrar amb els infants i
joves al km 5,2. En la classificació es tindrà en compte el temps real al km 5.
2. La cursa està oberta a tots els ciutadans i les ciutadanes més grans de 14
anys. Els menors de 14, 15 i 16 anys d’edat han d’anar acompanyats d’un adult
que se’n responsabilitzi. Els tutors legals han de lliurar una autorització signada
quan recullin el dorsal del menor.
3. Hi haurà servei de guarderia.
4. La distància: 5 quilòmetres, es podrà realitzar corrent o caminant. En tot
moment de la cursa caldrà facilitar el pas als corredors. Hi haurà voluntaris fent
indicacions als corredors que vagin a ser doblats. Aquests hauran de facilitar el
pas als corredors més ràpids.
5. El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. El punt
d’avituallament estarà situat al quilòmetre 5, en acabar la cursa.
6. El temps màxim per acabar la cursa és d’1 h.
7. La inscripció té un cost de 12 euros, amb els quals es donarà suport a un
projecte solidari (Construïm Capacitats). La inscripció només serà vàlida un cop
s’hagi fet efectiu el pagament.
8. Existeix la possibilitat de inscriure’s a la cursa sense participar-hi a través de la
modalitat: Dorsal 0. El cost és de 5€ amb els quals es donarà suport a un
projecte solidari (Construïm Capacitats).
9. El dorsal inclou XIP.
10. En cas que no es participi a la cursa, no es tornaran els diners de la cursa i/o
de la donació.
11. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin les 600 inscripcions. L’organització
es reserva el dret a poder augmentar les inscripcions a 700.
12. L’organització pot modificar el recorregut, per causes alienes o de força major.
13. La sortida està dissenyada per 2 calaixos en funció de si la cursa es vol
realitzar corrent o caminant.
14. Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els autoritzats
expressament per l’organització.
15. El dorsal i el xip s’han de recollir els dies i horaris que estableixi l’organització.
16. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els dies establerts
significa la renúncia a aquests i a la participació.
17. És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col•locat a la samarreta de manera
que sigui visible.
18. Els corredors i les corredores assumiran els danys que es puguin causar a si
mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat
respecte d’aquest tema.
19. Es pot participar amb cadira de rodes o carro d’atletisme. No es permet
participar-hi amb vehicles que no corresponguin en una prova d’atletisme, com
ara patins, skates, bicicletes, tricicles, bicicletes de mà o cadires de rodes
elèctriques.
20. Els guies de les persones amb discapacitat visual han d’anar degudament
identificats, i sense xip.
21. Les categories són excloents, és a dir, una mateixa persona no es pot premiar
en dues categories.
22. Els esportistes amb cadira de rodes o carro d’atletisme sortiran del segon
calaix.
23. El lliurament de premis de les categories es farà sempre que hagin acabat un
mínim de tres esportistes, siguin homes o dones. Els premis es lliuraran el

mateix dia de la cursa. Cal dirigir-se a la zona de pòdium una vegada acabada la
cursa per conèixer la primera, segona i tercera posició.
24. Les persones que hi participin permeten explícitament que el seu nom,
cognom, sexe i any de naixement es publiquin a les llistes d’inscrits, i també a la
de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta. Així mateix,
accepten també la possibilitat d’aparèixer en reportatges fotogràfics que tindran,
exclusivament, una finalitat informativa.
25. El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament. L’organització
decideix qualsevol incidència que no estigui prevista.

