REGLAMENT CURSA DE LA DONA 2020

Art. 1. Cursa de la Dona 2020
L’Ajuntament de la Palma de Cervelló, en col·laboració amb entitats del municipi organitza el
diumenge 8 de març la 6a Cursa de la Dona. Es tracta d’una cursa oberta a tothom qui accepti
aquest reglament i la distància, amb la peculiaritat que només competeixen amb dorsal i, per
tant, només entren a la classificació, les dones.
Art. 2. Distància i categories:
• P3/P4 250 m
•

P5/1r 500 m

•

2n/3r/ 750 m

•

4t/5è/6è 1 km

•

Categoria adult 5 km

La prova començarà a les 10.30 h amb la categoria més petita i successivament fins a la
categoria adult.
Art. 3. Avituallaments
El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. Es disposarà de dos
punts d’avituallament i estaran situats en el quilòmetre 2,5 i a l’arribada. L’avituallament del
km 2,5 serà només líquid i l’avituallament de l’arribada també serà sòlid.
Art. 6. Horaris
La cursa estarà degudament senyalitzada i autoritzada. Els participants circularan per la banda
dreta de la carretera, sempre que no s’indiqui el contrari.
El tancament de la cursa es produirà al cap d’una hora d’haver començat i es tancaran tots els
controls del circuit, els avituallaments i altres serveis de l’organització. Els participants que
segueixin corrent a partir d’aquest moment ho faran sota la seva responsabilitat.
Art. 7. Desqualificació
És obligatori dur la samarreta de la Cursa de la Dona. És obligatori dur col·locat el dorsal a la
samarreta i de forma visible. Els organitzadors i els serves mèdics estan facultats per
desqualificar els participants que manifestin un mal estat físic, que no facin el recorregut
complet, que no portin el dorsal en lloc visible o que manifestin un comportament incorrecte
i/o no esportiu, abans, durant i després de la cursa.

Art. 8. Drets d’inscripció, preus i límits
La inscripció té un cost de 5 € els adults i 3 € els infants (fins a 6è). En cas de no participar, no
es retornarà l’import d’aquesta si és per causes no imputades a l’organització. Les inscripcions
es podran tancar per motius logístics i/o de seguretat en qualsevol moment i sense previ avís.
Art. 9. Inscripcions
La inscripció es podrà fer al Poliesportiu i el mateix dia de la prova a la font del Marge.
Art. 10. Recorregut
Hi haurà un recorregut per a cada categoria, i la sortida i l’arribada estaran situades a la font
del Marge (camí de la font del Marge). En la categoria adult se sortirà en direcció Cervelló,
seguint el camí del Cementiri i fins a arribar al Polígon de la Rondel (2,5 km ) i es tornarà pel
mateix camí. Les distàncies més curtes no sobrepassaran del Camp Vell.
S’efectuarà una única sortida per a cada categoria. La sortida i l’arribada estaran situades al
mateix lloc. El recorregut és d’anada i tornada. L’organització podrà modificar el recorregut per
causes alienes i/o força major.
Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per
l’organització i que compleixin una missió específica.
Art. 11. Acceptació del reglament
El fet d’inscriure’s a la prova implica l’acceptació d’aquest reglament. L’organització decidirà
qualsevol incidència que no estigui prevista.
Art. 12. Drets d’imatge
El sol fet d’inscriure’s a la Cursa de la Dona autoritza expressament l’organització i els seus
patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones
participants.
Art. 13. Premis i trofeus
Es lliurarà una copa a les tres primeres classificades en cada categoria i a la participant més
gran i a la més jove, i una medalla a tots els participants de les categories infantils.
Art. 14. Responsabilitats
La participació en l’esdeveniment es farà sota responsabilitat i propi risc dels participants a la
cursa. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin
ocasionar durant la prova.

