#insocsolidari

V Cursa Solidària per a la infància
Objectius
La V Cursa Solidària per a la Infància tracta d’una activitat socioesportiva
organitzada per INSOC-CEG(Iniciatives Socio Culturals - Centre d'Esplai Guadalhorce)
amb la finalitat d’aconseguir fons per lluitar contra la pobresa infantil i juvenil, fent una
tasca social a i per la comunitat a través de la nostra entitat

Benvinguts i benvingudes a la cursa i molta sort.

Reglament 2018
1.

Informació General

La V Cursa Solidària per a la Infància es disputarà el diumenge 2 de desembre i
tindrà lloc al centre comercial Parc Vallès de Terrassa (Av. Tèxtil s/n, Terrassa).

La V Cursa Solidària per a la Infància consta de dues modalitats:


La Cursa Popular de 5km.



Les Curses Infantils.

Cursa Popular de 5km
 Aquesta cursa està oberta a tots/es els ciutadans i ciutadanes que vulguin
participar en aquest esdeveniment solidari.
 Els menors de 18 hauran d’estar autoritzats per un adult que es responsabilitzi
d’ells/es. Els tutors legals hauran de lliurar una autorització signada quan
recullin el dorsal del menor.
 Els menors de 14 anys que participin a la cursa NO podran optar als
premis/trofeus d’aquesta.
 La Cursa Popular començarà a les 10:30 hores.

 La cursa tindrà un preu variable segons la data de la inscripció:


Del 1 de juliol al 31 d’octubre 8€



Del 1 de novembre al 30 de novembre 10€



El 1 i 2 de desembre 12€ (en cas que hi hagin dorsals disponibles)
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 El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada km. El punt
d’avituallament estarà situat a l’arribada.
 El temps màxim per acabar la cursa és de 50 min.

Curses infantils
 Aquesta cursa està oberta a tots els infants nascuts entre l’any 2005 i l’any
2016. Tots/es els participants hauran d’anar autoritzats d’un adult que es
responsabilitzi d’ells/es. Els tutors/es legals hauran de lliurar una autorització
signada quan recullin el dorsal del menor. L’autorització s’obté a l’hora de fer la
inscripció tant online com presencial.
 Els pares i mares podran acompanyar els seus fills/es en la categoria Barrufets
(2013-2016) posant-se en la part posterior de la sortida.
 Les curses infantils començaran a les 12:00 hores.
 La cursa tindrà un preu simbòlic d’2 euros.
 Les distàncies de les categories infantils són:


500 metres: Infants nascuts entre l’any 2013 i 2016 (ambdós inclosos).



1000 metres: Infants nascuts entre l’any 2005 i 2012 (ambdós inclosos).

2. Reglament de la cursa
 L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes o de força
major.
 L’organització pot demanar el DNI o NIE, passaport o Carnet de Conduir per
acreditar l’edat i identitat de l’atleta.
 L’organització decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui prevista.
 Cada corredor participa en la cursa sota la seva responsabilitat, i cada
participant assumeix personalment els possibles riscos que la seva participació
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implica sobre ell/a mateix/a o sobre terceres persones. L’organització declina
qualsevol dany i/o responsabilitat de danys que un corredor pugui patir en
primera persona o ocasionar a tercers.
 No es permet la participació de vehicles que no corresponguin a una prova
d’atletisme, com poden ser patins, monopatins, bicicletes, tricicles, handbikes,
cadires de rodes elèctriques, etc. Exceptuant els carros de nadons; aquests
s’hauran de col·locar al final de la línia de sortida, darrera la resta de corredors.
 Els guies de les persones amb discapacitat visual han d’anar degudament
identificats, i sense xip.
 Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzat
per l’organització.
 La inscripció només serà vàlida una vegada que s’hagi fet efectiu el pagament.
 Les inscripcions es tancaran quan s’aconsegueixin els 999 participants a la
Cursa Popular de 5km i 500 participants a la Curses infantils.
 Les inscripcions amb dorsals personalitzats, amb el Nom i cognoms del
corredor/a,

finalitzaran el dimecres 28 de novembre. Les inscripcions

posteriors NO portaran dorsals personalitzats.
 El fet de no retirar el dorsal i la borsa del corredor en els dies establerts,
significa la renúncia a aquest i la participació. No es farà el reemborsament de
la quantitat disposada.
 Els participants autoritzen que el seu noms, cognom, sexe, any de naixement,
club, modalitat i categoria siguin publicitats a les llistes d’inscrits.
 La sortida i l’arribada estaran situades al centre comercial Parc Vallès de
Terrassa (Av. Tèxtil s/n, Terrassa).
 És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la samarreta de manera
que sigui visible. Les persones que portin un dorsal que no sigui del seu gènere
inscrit quedaran automàticament desqualificades.
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 La classificació de totes les categories serà la que determini el control del xip a
la zona d’arribada.
 La classificació tindrà en compte la posició a l’entrada de meta i es donaran els
dos temps: l’oficial i el real.
 Es obligatori l’ús de xip de cronometratge que doni l’organització.
El xip està inclòs al dorsal.
 Els premis es lliuraran el mateix dia de la competició, una vegada acabi la
cursa i sabuda la classificació. Cal dirigir-se a la zona de podi una vegada que
finalitzada la cursa per conèixer la classificació.
 Els primers classificats obtindran premis. Veure l’apartat Premis.
 Les reclamacions, previ pagament de 30€, es faran per escrit al jutge de àrbitre,
amb un màxim de mitja hora després.

Drets d’imatge i protecció de dades:
 Els participants majors d’edat i els representants legals dels menors d’edat
accepten cedir a l’organització i als col·laboradors de la mateixa el dret de
captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a
qualsevol mitjà de comunicació, tal com diaris, webs, etc. O d’altres elements
de comunicació similars, tal com pòsters o tríptics a exposar de manera
pública, com a acte de promoció de la cursa. Per poder exercir per part dels
participants, els drets d’accés, rectificació, i cancel·lació al següent correu
electrònic: cursainfancia.g@gmail.com Les dades de cada participant serà
tractada d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE número 298,del
14 de desembre de 1999).
 Les dades dels participants queden protegides sota Llei Orgànica de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
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3. Inscripcions:
 Les inscripcions amb dorsals personalitzats, amb el Nom i cognoms del
corredor/a,

finalitzaran el dimecres 28 de novembre. Les inscripcions

posteriors NO portaran dorsals personalitzats.

Online
 Les inscripcions online es faran exclusivament a través de la plataforma pròpia
de la cursa, www.runedia.com.
Per inscriure’s, anar aquí.

Presencials
 Les inscripcions presencials es poden fer des del mes de setembre:
De dilluns a dijous de 9:00h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h a INSOC-CEG
(C/ Guadalhorce nº 2, baixos, Terrassa).
Dissabte 17 i 24 de novembre de 18:00h fins 21:00h a Parc Vallès (Av.
Tèxtil s/n, Terrassa).
Dissabte 1 de desembre de 17:00h fins 21:00h (En cas que hi hagi dorsals
lliures) a Parc Vallès (Av. Tèxtil s/n, Terrassa).
Diumenge 2 desembre de 08:30h fins 09:30h (En cas que hi hagi dorsals
lliures) a Parc Vallès (Av. Tèxtil s/n, Terrassa).

4. Recollida de samarreta, dorsal i xip
Cursa Popular de 5km
 La recollida de samarretes i el dorsal amb xip per a la Cursa Popular de 5km
es portarà a terme el divendres 30 de novembre de 17:00h a 21:00h, el
dissabte 1 de desembre de 17:00h a 21:00h i el diumenge 2 de desembre
de 08:30h a 09:30h al centre comercial Parc Vallès de Terrassa.
No es garanteix existències per a totes les talles.
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Curses Infantils
 La recollida de samarretes i el dorsal per a les Curses Infantils es portarà a
terme el divendres 30 de novembre de 17:00h a 21:00h, el dissabte 1 de
desembre de 17:00h a 21:00h i el diumenge 2 de desembre de 08:30h a
10:00h al centre comercial Parc Vallès de Terrassa.
No es garanteix existències per a totes les talles.

5. Serveis
 La V Cursa Solidària per la Infància disposarà dels següents serveis dels que
poden fer ús tots els participants:


Avituallaments.



Guarda-roba.



Pàrquing.



Serveis Sanitaris (A càrrec de Creu Roja).



Servei de vestuari i dutxa (al gimnàs Star’s Gym Parc Vallès)



Foto/Video de l’arribada i diploma per descarregar a la web de Runedia.com



Pantalla amb les dades de temps a l’arribada.

6. Bossa del corredor
 A tots els participants inscrits a les curses, tant la Cursa Popular de 5km com
les Curses Infantils, rebran un bossa d’obsequis dels nostres patrocinadors al
finalitzar la cursa.

7. Premis
 Els premis/trofeus constaran de:
Cursa de 5km


Copa pel primer classificat i la primera classificada absolut de la Cursa Popular
de 5km. No acumulables amb altres categories.



Copa pel primer classificat i la primera classificada de cada categoria de la
Cursa Popular de 5km. No acumulables amb els anteriors.
 L’entrega de premis serà a partir de les 11:15 hores a la zona de pòdium.
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Curses infantils


Categoria Barrufet: Cursa participativa no hi haurà trofeus, només bossa del
corredor.



Categoria Petits i Mitjans: Copa pel primer classificat i la primera classificada
de cada categoria.
 L’entrega de premis serà a partir de les 12:30 hores a la zona de pòdium.

8. Categories
Masculí / Femení

Categoria

Anys de Naixement

0a-0b

BARRUFETS

2013 – 2016

1a-1b

PETITS

2009 – 2012

2a-2b

MITJANS

2005 – 2008

4a-4b

CADET

2003– 2004

5a-5b

JUVENIL

2001–2002

6a-6b

JUNIOR

1999- 2000

7a-7b

PROMESA

1996- 1998

8a-8b

SENIOR

1978- 1995

9a-9b

VETERANS 1

1968- 1977

10a-10b

VETERANS 2

1958– 1967

11a-11b

VETERANS 3

Anterior a 1957

Per a més informació contacta’ns a cursainfancia.g@gmail.com
Pel sol fet de participar s’accepta aquest reglament. Tot el que NO hi estigui
especificat queda a criteri de l’organització.
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