REGLAMENT DE LA CURSA
1.
2.
3.

XXXVII Cursa Pallejà, oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància com el reglament.
La distància homologada: 10 km. També hi haurà una cursa paral·lela de 5 km.
Sortida davant del Castell. Diumenge dia 3 de juliol 2016 a les 9.00 h. i a continuació les curses
infantils.

4. Servei de guarda-roba a la zona de sortida.
5. CURSA SOLIDÀRIA, part de la recaptació anirà a la Xarxa Solidària d’Aliments de Pallejà.
6. Totes les reclamacions s’acceptaran mitja hora abans de l’entrega de trofeus. La decisió

de

l’organització serà inapel·lable.

7.

L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus
acompanyants puguin patir abans, durant i després de la cursa. Tot i això, l‘organització ha
contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i compta
amb els serveis d’urgència obligatoris.

8.

L’organització no se responsabilitzarà dels participants, nascuts desprès de l’any 2000, que
facin les curses de 5 km. o 10 km.

9.

10.

INSCRIPCIONS

PER INTERNET

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

www.championchip.cat

DANCE&FITNESS
Plaça
Major,
3
Pallejà.(al
costat
del
Castell)
RunnAir
C/Eusebi Güell 136 Bis local 3 Sant Boi de Llobregat 08830

Les inscripcions de 10 i 5 Km. es faran a partir del dia 1 el 30 de juny a les 20.00 h. o en el
momen que hi hagi un total de 900 atletes inscrits.

11.

Les inscripcions infantils es faran a partir del dia 1 de juny i es tancaran el 30 de juny a les
20.00 h. o en el moment que hi hagi un total de 250 atletes inscrits. INSCRIPCIONS PER
INTERNET. Més informació per a la inscripció infantil, al Pavelló de Pallejà, zona esportiva, de
17 a 20 h.

12.

El preu per a les inscripcions anticipades per a les curses de 10 i 5 km. es de 13 €, amb chip 12
€. El mateix dia de la cursa 18 € . El preu per a les inscripcions infantils es de: 5€.

13.

Recollida de dorsals el mateix dia ,1 hora abans. ( L’atleta local s’inscrigui el mateix dia no tindrà
premi local).

14.

PREMIS I TROFEUS: La cursa de 10 km tindran premi, tant femení com a masculí: els tres
primers

de

la

general,

per

categories

i

els

tres

primers

locals.

Els

que

tinguin

premi

a

la

general

no

el

tindran

a

la

seva

categoria.

La cursa de 5 km no es farà per categories, tindran trofeu, tant femení com a masculí: els
tres primers de la general i els tres primers locals. Les curses infantils tindran trofeu el tres
primers de la seva categoria.

15.

Els atletes que acabin la cursa tindran servei de fisioterapeuta i massatgista, rebran una bossa
amb obsequis, avituallament, samarreta i també hi haurà meló i síndria.

16.
17.
18.

A la zona esportiva, amb el pitral: dutxes, gimnàs i piscina coberta.
Amb el pitral podran comprovar si han estat premiats en el sorteig de regals.
Categories

10 KM

INFANTIL

Nascuts del 1996 al 2000 M1 F1

Nascuts del 2010 al 2015 M1 F1

Nascuts del 1990 al 1995 M2 F2

Nascuts del 2007 al 2009 M2 F2

Nascuts del 1983 al 1989 M3 F3

Nascuts del 2004 al 2006 M3 F3

Nascuts del 1976 al 1982 M4 F4

Nascuts del 2001 al 2003 M4 F4

Nascuts del 1969 al 1975 M5 F5
Nascuts del 1961 al 1968 M6 F6
Nascuts del 1954 al 1960 M7 F7
Anteriors al 1953 M8 F8

