
30ª CURSA POPULAR DE LA FESTA MAJOR DE LA FLORESTA 2014 

REGLAMENT 

1.La Cursa Popular de la Floresta, es oberta a tothom sense distinció de categories,edats,  sexe o   nacionalitat. 

2.el recorregut  serà per dintre de la Floresta, segons els circuits indicats 

  Infantil:        Nascuts  del  2000 al 2006              1500 mt. aprox.  Masculí- Femení 

  Juniors:        Nascuts del 1990 al 1999                7.200 mt. aprox.  Masculí- Femení 

  Seniors:        Nascuts del 1977 al 1989                7.200 mt. aprox.  Masculí- Femení 

  Veterans A:  Nascuts del 1967al 1976                 7.200 mt. aprox.  Masculí- Femení 

  Veterans B:  Nascuts del 1957 al 1966                7.200 mt. aprox.  Masculí- Femení 

  Veterans C:  Nascuts  del 1956 i anteriors          7.200 mt. aprox.  Masculí- Femení  

3.Tindran premis els tres primers guanyadors absoluts homes i dones i els tres primers de cada de cada categoria 

que no estiguin al pòdium absolut i el primers locals (empadronats a La Floresta) masculí  i femeni 

 4. les inscripcions es faran del 1 de juny  fins el dia 17 de juliol del 2014, 

 Per  Internet a l’adreça www.championchip.cat   En persona: al Casino  de la Floresta, de 17H. Fins a les  20hores,  i 

Runing Valles.  de 17H. Fins a les  20,30hores , Can Mates 2, Sant Cugat del Vallès.  el preu de la inscripció serà de 

10€ per els propietaris de chip groc,  15 amb lloguer de xip. 20 euros amb compra de xip groc  Infantils , 5€, als llocs 

indicats o per Internet. la edat mínima per participa serà  de 8anys el dia de la proba.       

Dubtes al següent correu  cexcursionista@gmail.com  es tancarà la inscripció  als 400  corredors adults  i als 

50 infantils, l’organització es reserva el dret afer inscripcions el mateix dia de la cursa si sobren dorsals, el preu 

d’aquetes serà de 20 €.   

5. Tots els Esportistes que acabin la prova rebran una Samarreta, una  bossa Amb obsequis i un avituallament sòlid i 

liquit . 

6. el cronometratge de la prova es farà per Champion  Chip, els corredors que no en disposin l’organització facilitarà  

un que es tornarà al acaba la proba i reculli els regals. 

7. La recollida de Dorsal es podrà fer a les pistes esportives de Can Llobet  el mateix dia de la cursa, a partir de les  

17.00h. I fins el moment de la sortida.           

8. la sortida es donarà a les 18.30 per a tots els corredors,  a la categoria infantil se lis donarà la sortida 10 minuts 

mes tard.  es tancarà la arribada a les 19,30 

 9. els participants que siguin avançats per el cotxe escombra, tindran que acaba la proba per la vorera  sota la seva 

responsabilitat. 

10. els corredors assumiran els danys que es puguin causar o que puguin causar a terceres persones                                                                        

Els organitzadors declinen tota mena de responsabilitats al respecte. 

11.Cada corredor participa a la cursa sota la seva responsabilitat. L’organització declina tota responsabilitat  pel que 

fa a accidents o altres perjudicis que puguin afectar els participants durant la cursa, o desprès de fer-la, deguts a la 

seva condició física.   

12. pel sol fet de participar-hi, s’accepta el present reglament, i les decisions presses per l’organització    En allò que 

no estigui previst. 



13. aquesta cursa forma part de la lliga internet –Champion chip (www.championchip.cat ) 

 

 

 

 


