CURSA
INFANTIL
11 de
de juny
juny 2019
2019

18:30h

Plaça Sant Corneli

Amb el suport de:

Art. 1er. Organitzadors. El Col·lectiu d’Atletes de Cardedeu, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Cardedeu, organitza la 10a Cursa Infantil Fira de Sant Isidre el proper 1 de juny, amb sortida i arribada
a la Plaça de Sant Corneli.
Art. 2on. Horaris. Els horaris, les distàncies són els següents:

NOM:
COGNOMS:
DIRECCIÓ:
POBLACIÓ:
TELÈFON MÒBIL:

Hora

Categoria

Nascuts

Distància

18:30

Mini /Sub 6

2013 i post.

300

18:45

Prebenjamí / Sub 8

2012 i 2013

400

19:00

Benjamí /Sub 10

2010 i 2011

600

19:15

Aleví / Sub 12

2008 i 2009

1.000

19:30

Infantil / Sub 14

2006 i 2007

1.000

Art. 3er. Participació. Poden participar tots els que s’hagin inscrit.
Art. 4rt. Inscripcions. El preu de la inscripció és de 4€.
Les inscripcions s’obriran el dia 10 de maig i es tancaran el dijous 30 de maig. Es poden realitzar:
• Per internet a l’adreça www.corrigaires.cat
• Presencialment a Esports 10, Compàs, Mercat Municipal.
També es podran fer inscripcions el mateix dia, com a màxim mitja hora abans de la sortida de la prova

ANY DE NAIXEMENT:

Art. 5è. Dorsals. Els dorsals es poden recollir fins a 30 minuts abans de l’inici de la prova. Els inscrits
abans del dia de la cursa tindran el dorsal personalitzat amb el nom.

CATEGORIA:
MINI

Art 6è. Premis. Hi haurà premis pels tres primers qualificats i per les tres primeres qualificades de cada
prova. També hi haurà obsequis per a tots els participants.

PREBENJAMÍ

Art. 7è. Reclamacions. Les reclamacions han de ser presentades per escrit al president del Col·lectiu
d’Atletes de Cardedeu en un termini màxim de 30 minuts després de finalitzar la prova.

BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL

Art. 8è. Drets d’imatge. La participació en la Cursa Infantil implica la cessió de la imatge per a l’ús esportiu.
Art. 9è. Suspensió. Les curses podran ser suspeses en cas que, per inclemències del temps o per qualsevol
altra incidència, així ho determini la organització.
Art.10è. Situacions no previstes.Tot el que no estigui previst en aquest reglament serà resolt pel
president del Col·lectiu d’Atletes de Cardedeu.
Art.11è. Responsabilitat. Els organitzadors no es fan responsables dels danys morals i materials que
puguin patir els participants i els espectadors.
Art. 12è. Acceptació del reglament. La inscripció a la prova suposa l’acceptació de tot el reglament.
Inscripcions limitades a 250 participants.
Preu inscripció: 4€
Període d’inscripció del 10 al 31 de maig a:

Núm.:

Internet: www.corrigaires.cat
Presencialment:
Esports 10. Dr. Ferran, 2 Cardedeu
Llibreria El Compàs. Baix, 2 Cardedeu
Mercat Municipal. Ctra. Cànoves. Cardedeu
Es permetran inscripcions el mateix dia de la cursa, sempre i quan
no es superi la limitació de 250 participants.

