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REGLAMENT DE LA XL CURSA POPULAR DE LA GARRIGA 

 

 

 

1. La cursa es celebrarà el dissabte 31 de juliol de 2021, amb sortida a les 20.30 h. 
2. La sortida i l’arribada serà a l’Avinguda Mil·lenari de Catalunya (polígon de Ca N’Illa, 
darrera de l’escola Giroi). 
3. La distància a recórrer serà de 4 kms, no homologats. 
4. Les inscripcions on-line a championchip es tancaran el dia 28 de juliol a les 23.59 h o 
a l’arribar als 450 inscrits. 
5. És obligatori l’ús del xip (groc o de lloguer) per sortir a la classificació de la cursa. 
6. Si sobren dorsals al tancament de la inscripció on-line, es posaran a disposició el 
mateix dia de la cursa, amb inscripció gratuïta però sense opció a sortir a la 
classificació. 
7. Els preus de les inscripcions són els següents: 
_ Inscripció amb xip groc: 0,00€ 
_ Inscripció amb xip de lloguer: 2,00€ 
_ Inscripció sense xip, només amb dorsal: 0,00€ (aquesta inscripció només es 
podrà realitzar el mateix dia de la cursa, si han sobrat dorsals a la inscripció online, 
i sense opció a sortir a la classificació) 
8. Només hi haurà control d’avituallament a l’arribada (aigua ). 
9. Hi haurà premis als tres primers de la classificació general, tant masculina com 
femenina. 
10. No hi haurà premis per categories. 
11. Els participants a la cursa permeten que els seu nom, cognoms i sexe apareguin a la 
llista dels resultats. 
12. El dorsal s’ha de portar en un lloc visible, i sense doblegar. 
13. La comissió organitzadora podrà advertir o sancionar tot aquell atleta que es 
mostri 
despectiu o incorrecte amb l’organització i/o els atletes. 
14. Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa i la decisió de 
l’organització serà inapel·lable. 
15. Tot atleta que no hagi complert el recorregut o se li comprovin irregularitats serà 
desqualificat. 
16. Pel sol fet de participar a la cursa s’accepta el present reglament 
17. El participant es compromet a complir totes les exigències i recomanacions que faci 
la organització per evitar contagis pel covid19.  
18. El participant es compromet a no sortir a la cursa si nota símptomes que poguessin 
ser compatibles amb el contagi del covid19. A l’entrada a l'àrea de sortida, es prendrà 
la temperatura a tots els inscrits, els que superin els 37,2º no podran entrar i no 
tindran dret a demanar la devolució de la inscripció.  
19. El participant declara que es coneixedor i accepta i assumeix que en la situació 
actual existeix un risc objectiu de contagi de covid19 i que no responsabilitzarà a la 
organització en cap cas.  
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20. No es recomana la participació de corredors/es de més de 60 anys no 
vacunats/des.    
21. En motiu de la COVID i tal com especifica el PROCICAT no es podrà utilitzar 
vestidors per canviar-se ni dutxar-xe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


