L’Agrupació de Defensa Forestal d´Esparreguera amb el suport de l’Ajuntament
d´Esparreguera i la Diputacio de Barcelona organitza, el proper 5 de maig de 2013, a
les 9.30 h del matí, la 10a CURSA ATLETICÀ VILA D´ESPARREGUERA.

Reglament de la cursa:
1. La participació a la cursa és oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància
com el present reglament. Els menors de 18 anys han de presentar un permís patern en
el moment de fer la inscripció.
2. La distància a recórrer serà de 10 Km i l'avituallament estarà al quilòmetre 5
aproximadament.
3. La sortida es donarà el dia 5 de maig de 2013 a les 9.30 hores del matí al carrer
Cavallers, just davant de l'aparcament del pavelló municipal del castell.
4. El control de temps es farà per sistema de xip, que s'haurà de recollir des de les 8h.
fins les 9h. al mateix pavelló, mostrant el dorsal, I QUE CALDRÀ RETORNAR EN
ARRIBAR A LA META SI NO ES DE PROPIETAT.
5. La cursa es considera tancada 1h. i 30 min. Després d'haver-se donat la sortida. Un
vehicle escombra tancarà la cursa, i els corredors que siguin avançats seran exclosos
automàticament. Atesa aquesta circumstància el corredor haurà d'abandonar la calçada
del carrer, ja que aquesta quedarà oberta al trànsit de vehicles.
6. Puntuable per la 12ª lliga internet championchip 2013.
7. Places limitades a 600 participants.
8. La cursa està degudament senyalitzada i autoritzada.
9. És obligatori portar el dorsal ben visible al bust. Els atletes sense dorsal, no podran
entrar a meta.
10. Tots els participants que acabin la prova rebran una bossa amb diversos obsequis, un
entrepà, beguda i fruita.
11. Hi haurà servei de guarda-bosses, vestuaris i dutxes.
12.Les reclamacions es faran per escrit, una vegada acabada la cursa, el en termini de 15
minuts després de coneguda la classificació. El veredicte de l'organització serà
inapel·lable.
13. L'Organització, es reserva el dret de fer us de les imatges dels participants a la cursa
per la promoció de la mateixa.
14. L'Organització declina tota responsabilitat en quant als diferents perjudicis que la
participació en la cursa pugui ocasionar els inscrits.

15. Es obligatori córrer amb el xip a la sabatilla, el de la organització que s'haurà de
retornar al acabar la cursa, o el xip groc que el participant ha declarat a la inscripció.
16. L'atleta, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament. La
seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per
l'Organització.
Inscripcions:
Els drets d'inscripció són de 11 €. Chip groc (propi del atleta) i de 13 €. Chip
organització (prestat a corredors que no tinguin chip en propietat).
Les inscripcions es tancaran el dimecres dia 1 de maig al punt d'inscripció (botiga
base d'Esparreguera) i dijous 2 de maig a les 19h. per Internet, o bé quan s'arribi
als 600 inscrits.
Atenció: No s'acceptaran inscripcions el dia de la cursa.

Categories:
Promeses masculins: posteriors al 1990
Promeses femení: posteriors al 1990
Sèniors masculins: del 1978 al 1990
Sèniors femení: del 1978 al 1990
Vet35 masculins: del 1968 al 1977
Vet35 femení: del 1968 al 1977
Vet45 masculins: del 1958 al 1967
Vet45 femení: del 1958 al 1967
Vet55 masculins: del 1948 al 1957
Vet55 femení: del 1948 al 1957
Vet65 masculins: abans del 1948
Vet65 femení: abans del 1948
L'organització pot demanar el DNI o document acreditatiu per comprovar la identitat i
l'edat de l'atleta.
Premis:
Trofeu als 3 primers atletes de la classificació general masculí i femení i pels 3 primers
atletes de cada categoria masculí i femení.
Trofeus als 3 primers atletes locals masculí i femení de la general.
Els corredors que tinguin premi a la General no en tindran a la seva categoria.
Els premis no seran acumulables excepte en els premis d'atletes locals.

