


PROGRAMA

7:30-8:15h   Obertura de la taula dels dorsals als atletes 

8:30h   Concentració dels atletes de la 1ª categoria cursa 10km a la línia de sortida.

8:45h   Concentració dels atletes de la 1ª categoria cursa 5km a la línia de sortida.

9:00h   Sortida caminada i esmorzar.

10:20h Un cop hagin arribat tots els participants es lliuraran els premis.

11:00h Sortida de la resta de curses.

12:15h Lliurament dels premis de la resta de curses.


REGLAMENT CURSA ATLÈTICA 10km I 5km (1ª CATEGORIA)

1. La inscripció comporta l’acceptació del reglament, en cas de menors cal autorització.

2. Sortida a les 8:30h i tancament de la cursa a les 10:00h.

3. Serà obligatori córrer amb el dorsal visible i amb el xip lligat a la sabatilla.

4. Circuit de 10.000 m i 5.000 m amb sortida i arribada al camp de fútbol.

5. La 1ª categoria hi correran: Participants a partir de 16 anys (masc. i fem.)

6. Premis de la 1ª Categoria (masc./fem.) 10km i 5km:


1r classificat: Trofeu i cordera.

2n classificat: Trofeu.

3r classificat: Trofeu.


1r classificat + de 40 anys: Trofeu.

2n classificat + de 40 anys : Trofeu.

3r classificat + de 40 anys : Trofeu.


[PREMIS NO ACUMULATIUS]

1r classificat local: Trofeu i cordera (masc./fem.)


7. L’organització declina tota responsabilitat quant a lesions I perjudicis que la prova pugui 
comportar a atletes i públic.


8. L’organització es reserva el dret de fer ús de les imatges preses dels participants durant 
la cursa per la seva promoció.


INSCRIPCIÓ

S’ha de formalitzar a: http://www.iter5.cat o el mateix dia de la cursa fins a les 8:15h. 
Inscipció limitada a 250 participants.

PREU

El preu de la inscripció fins al dijous 28 d’agost és de 12€ (xip llogat 14€).

El preu de la inscripció el mateix dia 1 de setembre es de 15€.

El preu de la caminada es de 8€, (10€ el mateix dia)

El preu de la inscripció inclou esmorzar, obsequis, entrada a les piscines i 2 avituallaments 
líquids.

Es disposa de servei de guarda-roba, wc, dutxes i pàrquing.


REGLAMENT CURSA POPULAR [Altres categories]

• Categories: 2a categoria- 12 a 15 anys (2003-2006)


3a categoria- 10 i 11 anys (2007-2008)


Aquestes categories regiran tant com per masculí com per femeni.

• La distància a recórrer serà de:


2a categoria: 2000m 

1a categoria: 1000m


• Per a formar una categoria seran necessaris, al menys 6 participants, quedant deserta en 
l’entrega de premis si no s’arriba al nombre indicat.


• Curses sespecífiques per a nens i nenes de totes les edats i que corren segons la data de 
naixement:


Nens i nenes nascuts l’any 2009                        Nens i nenes nascuts l’any 2014

Nens i nenes nascuts l’any 2010                        Nens i nenes nascuts l’any 2015

Nens i nenes nascuts l’any 2011                        Nens i nenes nascuts l’any 2016

Nens i nenes nascuts l’any 2012                        Nens i nenes nascuts l’any 2017

Nens i nenes nascuts l’any 2013


• Sortida i aribada de la cursa al camp de fútbol.

• La classificació serà individual amb premis i medalles tal com es relaciona en aquest 

reglament.

• A partir de les 11:00h es donarà la sortida a les Curses Populars.

• Les reclamacions hauran d’ésser presentades per escrit al Sr. Jutge Àrbitre de la prova, 

acompanyades de 6€ com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30’ després de 
finalitzada la prova i coneguda la clasificació.


• L’orgaització no es fa càrrec dels danys tant morals com físics que puguin produir-se en 
aquesta prova, tant per part dels atletes com dels espectadors, tot I això es comptarà 
amb la presència de la Creu Roja.


• Per participar serà imprescindible fer la inscripció abans de les 14h del dia 28 d’Agost a: 
www.iter5.cat


• Les inscripcions que es facin el dia 1 de setembre Abans de la cursa es tancaran a les 
10:30 sense possibilitat de fer cap mes inscripció.


PREMIS

Premis a la segona i tercera categoria, femení i masculí:


1r classificat: trofeu

2n classificat: trofeu

3r classificat: trofeu


CAMINADA POPULAR

• Hora d’inici: 9h amb sortida i arribada al camp de futbol, 5 km.

DINAR POPULAR

Tindrà lloc al camp de futbol sala al costat de les piscines.

El menú gran consisteix en: amanida de pasta, cuixa de pollastre, gelat, aigua i vi. El preu es 
de 12€.

El menú infantil consisteix en: macarrons a la bolonyesa, gelat i aigua. El preu es de 6€

Inscripcions a www.iter5.cat . En cas de només anar al dinar popular es farà venda de tikets 
a: Peluqueria Marta i l’Estanc de l’Alba.

Hi haurà també pels participants servei de piscina gratuit.

http://www.iter5.cat
http://www.iter5.cat
http://www.iter5.cat

