REGLAMENT

20a Edició

Cursa popular oberta a tots/es els esportistes. Recorregut urbà d’uns 5000 mts. de distància, 2.250 per a
categories infantils i inferiors. Pares, mares i acompanyants que vulguin fer el circuit petit cal que es treguin un
dorsal d’acompanyant (sense opció a podi). La competició començarà a les 17:10h per la cursa infantil i a les
18:00h per als 5Km.
Inscripcions a través del portal Runedia. Hi podeu accedir des del web municipal www.vilanovadelcami.cat.
Els terminis: les persones inscrites abans del dia 23/12 podran recollir dorsals al servei d’Esports Municipals el
dia 28/12 de 9h a 14h. Els inscrits posteriorment, (fins els dia 28/12 a les 22h), tindran assignat un dorsal amb
número però sense nom que podran recollir el dia de la prova, ( 30’ abans de la sortida). Es podran fer
inscripcions el mateix dia de la prova fins les 17:30h, (o fins a esgotar dorsals).
XIP! La cursa de 5km estarà cronometrada amb sistema xip d’un sol ús.
La sortida i arribada estarà situada al C/ Sta. Llúcia (zona Mercat). El circuit transcorre segons el plànol adjunt.
Recollida de dorsals
Divendres 28/12 al Servei d’Esports (de 9h a 14h) per les persones pre inscrites abans del 23 de desembre. Per a
les inscripcions posteriors, caldrà recollir el mateix dia de la cursa de 16 a 17.30h (fins les 17h per a la cursa
infantil).
CATEGORIES CONVOCADES
Masculí
1 Benjamí masculí
3 Aleví masculí
5 Infantil masculí
7 Cadet masculí
9 Júnior/juv masculí
11 Promesa/sèn masc
13 Veterans A masc
15 Veterans B masc
17 Veterans C masc

Any de naixement
2009 i post.
2007 - 2008
2005 - 2006
2003 - 2004
2000/01/02
del 1980 al 99
del 69 al 79
del 59 al 68
del 58 i ant.

Femení
2 Benjamí femení
4 Aleví femení
6 Infantil femení
8 Cadet femení
10 Júnior/juv femení
12 Promesa/sèn fem
14 Veterans A fem
16 Veterans B fem
18 Veterans C fem

Any de naixement
2009 i post.
2007 - 2008
2005 – 2006
2003 – 2004
2000/01/02
del 1980 al 99
del 69 al 79
del 59 al 68
del 58 i ant.

Hi haurà premis per als tres primers classificats de la general (lots nadalencs) i per als tres primers de cada
categoria (coca de cap d’any). Els participants més veterans rebran una ampolla de cava.
Els participants hauran de disposar d’assegurança esportiva d’accident.
El sol fet de participar en la cursa representa l’acceptació del present reglament, així com la cessió dels drets
d’imatge que es puguin difondre als mitjans de comunicació. Tot allò no previst serà resolt per l’organització.

