Reglament La Santjaumenka 2020

Premià de Dalt
Article 1: Data i Lloc de la prova. La SantJaumenka 2020 es celebrarà el dissabte 13 de Juny de 2020 a
partir de les 20.00 a Premià de Dalt. La cursa tindrà la sortida i la arribada a la Societat Cultural Sant
Jaume.
Article 2: Distàncies de la prova. La prova tindrà 1 distància : 5k i de curses infantils de 4 a 12 anys i
aquestes es cel.lebraran dins les instal.lacions de Sant Jaume
Article 3: Categories. Les categories, tant en masculí com en femení son les següents:
Distància 5k
-

General ( premis a les 3 primeres i els 3 primers )
Femení Sub23: Tenir 23 anys o menys el dia de la cursa
Masculí Sub23: Tenir 23 anys o menys el dia de la cursa
Femení Veterans: Tenir 45 anys o més el dia de la cursa
Masculí Veterans: Tenir 45 anys o més el dia de la cursa

Premis
-

General (premis a les 3 primeres i els 3 primers )
Premis per la 1ª i 1r de cada categoría
Sub 16
Sub 18
Sub 20
Sub23:
Veterans +45
Veterans1: +55
Veterans2:+65

Categories curses infantils:
Sub6: sub8; sub 10, sub 12 en distàncies de 150metres els mes petits fins els 600mts.
Article 4: Inscripció. La inscripció general s’estableix en 8€ fins el 25 d’Abril, 10€ fins el 25 de maig i en
12€ fins el dia 11 de juny (inclòs) .
Les inscripcions online es poden realitzar online a la web www.lasantjaumenka.cat
Per a més informació podeu consultar la web www.lasantjaumenka.com, el facebook
www.facebook.com/LaSantJaumenKa o contactar al e-mail info@7sports.es.
Article 5: Recollida de pitralls. L’horari de recollida dels pitralls serà el mateix dissabte 13 de Juny a
partir de les 16.30h a Sant Jaume. Es condició indispensable acreditar-se amb el DNI per recollir el
pitrall. Per poder recollir el pitrall d’un participant per part d’un tercer és requisit portar una autorització
expressa del participant.
Article 6: Disposicions Reglamentàries bàsiques.
-

L’edat mínima per a participar a la prova és de 14 anys.

1

Reglament La Santjaumenka 2020
-

Els menors d’edat hauran de portar una autorització per a participar a La SantJaumenka amb la
signatura del tutor juntament amb una còpia del DNI del tutor. No es permetrà la participació
als menors inscrits que no portin aquesta autorització.

-

El fet d’inscriure’s a La SantJaumenKa autoritza expressament a l’organització i els seus
patrocinadors a utilitzar de forma gratuïta les imatges de les persones participants.

-

S’haurà de mantenir visible i identificable el dorsal. La organització podrà desqualificar aquells
participants que no tingui visible el dorsal.

-

Durant la cursa no es pot anar amb el tors descobert ni córrer descalç.

Article 7: Avituallament i serveis mèdics. Hi Haurà com a mínim un avituallament a l’arribada. Els
serveis mèdics podran ordenar la retirada dels participants que per problemes de salut no hagin d’iniciar
o continuar la prova.
Article 8: Assegurança. La prova disposa de l’assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil però no es
farà responsable ni dels perjudicis físics morals i/o materials que puguin causar els participants i
espectadors durant la prova.
Article 9: Premis. Es repartiran com a mínim premis als tres primers classificats de la general i al primer
de cada categoria.
Article 10: Disposició final. La inscripció suposa l’acceptació d’aquest i tots els articles del reglament.
Amb la formalització de la inscripció el participant declara estar en perfectes condicions per afrontar
aquesta prova, exonerant a la Organització de qualsevol responsabilitat sobre l’incompliment d’aquest
punt.
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