VI Cursa Eurofitness – Cursa 2018
REGLAMENT:
1. La VI Cursa Eurofitness 2018 se celebrarà el divendres 12 d’octubre. La sortida tindrà lloc a
l’avinguda Meridiana, passeig peatonal, entre el carrer Rosselló i Porcel i Doctor Alsamora a
les 9.30h .
2. L’edat mínima per participar serà 16 anys. En cas que el/la participant sigui menor de 18 anys
cal el consentiment del pare/mare/tutor, el qual s’haurà de lliurar en el moment de recollir
el dorsal, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat de l’adult.
3. La distància de 5 i 10 quilòmetres, certificats per la Federació Catalana d’Atletisme.
4. El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. El punt
d’avituallament estarà situat al quilòmetre 5 i a la arribada.
5. La classificació s’efectuarà tenint en compte el temps real. El temps màxim per acabar la
cursa és d’1 h 45 min la de 10 km.
6. La inscripció té un cost de 10 euros per la cursa de 5 o 10 km. La inscripció només serà vàlida
un cop s’hagi fet efectiu el pagament.
Cursa 5 km – 10 km (amb xip propi)
10 €
Cursa 5 km – 10 km (amb lloguer xip blanc)
13 €
Cursa 5 km – 10 km (amb compra xip groc)
18 €
7. És obligatori l’ús de xip de cronometratge. Si no es disposa de xip en propietat (xip groc), qui
vulgui participar ha d’adquirir un xip blanc d’un sol ús al preu de 2 euros.
8. En cas que no es participi a la cursa, no es tornaran els diners de la inscripció, ni del lloguer
del xip blanc en els casos pertinents.
9. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin les 1.500 inscripcions o el dia 8 d’octubre a les
00:00h.
10. L’organització pot modificar el recorregut, per causes alienes o de força major.
11. La sortida està dissenyada per 2 calaixos en funció de la marca acreditada amb
cronometratge ChampionChip Temporada 2017-2018 en Curses de 10 quilòmetres
homologades per la FCA o RFEA. El primer estarà reservat als atletes amb millor marca i a les
atletes femenines que s’indiqui.
12. Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els autoritzats expressament per
l’organització.
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13. El dorsal i el xip s’han de recollir el dia 11 d’octubre de 16 a 21 h a Can Dragó (Rosselló i
Porcel nº 7). Es podrà escollir talla de la samarreta obsequi, encara que a mida que es vagin
esgotant les talles quedaran excloses de la selecció. No es podran fer canvis. Hi haurà bossa
obsequi, al finalitzar la cursa.
14. El fet de no retirar el dorsal i/o la bossa en els dies establerts significa la renúncia a aquests i
a, en el cas de la no retirada de dorsal, la no participació.
15. És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la samarreta de manera que sigui visible.
16. El participant autoritza expressament que les seves dades de caràcter personal facilitades en
el formulari d’inscripció puguin ser comunicades per a les finalitats d’oferta o comunicacions
publicitàries i promocionals i contractació de productes i serveis a les entitats organitzadores
i col·laboradores de l'esdeveniment, consentint que les esmentades comunicacions de
caràcter comercial puguin ser realitzades per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic.
17. Els corredors i les corredores assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a
terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat respecte d’aquest tema.
18. Es pot participar amb cadira de rodes o carro d’atletisme. No es permet participar-hi amb
vehicles que no corresponguin en una prova d’atletisme, com ara patins, skates, bicicletes,
tricicles, bicicletes de mà o cadires de rodes elèctriques, entre altres.
19. Es donarà trofeu als 3 primers corredors/es de les categories:
- 10 km 3 primers homes
- 10 km 3 primeres dones
- 5 km 3 primers homes
- 5 km 3 primeres dones
- 10 km 3 primers veterans + 50 homes
- 10 km 3 primeres veterans +50 dones
- Si hi ha inscripció amb cadira de rodes es farà classificació específica
Premi especial per a clubs Eurofitness 10K:
- Premi als 3 primers equips formats per 5 corredors (com a mínim una ha de ser
dona)
20. Les categories són excloents, és a dir, una mateixa persona no es pot premiar en dues
categories.
21. Les persones que hi participin permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any
de naixement es publiquin a les llistes d’inscrits, i també a la de resultats si acaben la cursa,
seguint la normativa establerta. Així mateix, accepten també la possibilitat d’aparèixer en
reportatges fotogràfics que tindran, exclusivament, una finalitat informativa.
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22. El fet de realitzar la inscripció comporta l’acceptació d’aquest reglament i el de curses de fons
de la Federació Catalana d’Atletisme (http://www.fcatletisme.cat/Ruta). L’organització
decideix qualsevol incidència que no estigui prevista.

23. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que
estableix la legislació vigent, dirigint-se per escrit a Eurofitness Can Dragó C/Rosselló i Porcel
nº 7-11.

Organitza:
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