23ena EDICIÓ de la CURSA DE SANT ISIDRE DE CARDEDEU 2017
REGLAMENT CURSA
1. Dia de la CURSA SANT ISIDRE: 7 de maig del 2017. Sortida a les 10 hores del matí.
Distància: 10 Km (Circuit urbà i rural (Nou!)).
2. També es celebrarà la 21ena edició de la CURSA AMB CADIRA DE RODES. Sortida
a les 9:55 hores del matí. Distància: 10 Km (Circuit urbà i rural (Nou!)).
3. Sortida i Arribada de les curses: Pavelló Municipal d’Esports de Cardedeu, c/ Dr.
Klein / Jaume Campmajor.
4. Els participants menors de 18 anys han de presentar l’autorització dels pares o
tutors legals per correu electrònic a la adreça Corrigaires@gmail.com a l’hora de
fer la inscripció, o bé, a l’hora de recollir el dorsal.
5. Tots els corredors i corredores participen a la cursa sota la seva responsabilitat i
amb un nivell o condició física suficient, per fer la prova sense posar en perill la
seva salut.
6. L’organització no es fa responsable dels accidents i perjudicis morals i/o materials
que puguin causar o causar-se els participants i espectadors, abans, durant o
després d’aquesta competició.
7. La 23ena edició de la cursa, es una prova atlètica i no es permet la utilització
d’altres aparells o vehicles com: patins, patinets, skates, bicicletes, handbikes,
entre altres.
8. A la 21ena edició de la cursa de cadira de rodes cal participar amb cadira o carro
d’atletisme preparat o compatible amb el nou recorregut.
9. El recorregut està senyalitzat, marcat a cada kilòmetre i disposarà de dos
avituallaments.
10. Per participar a la cursa atlètica, es obligatori la utilització del chip, ja sigui
propietari i registrat a l’hora de la inscripció, ja sigui de lloguer proporcionat per
l’organització a l’hora de la inscripció. Els participants que no portin xip no
sortiran als resultats ni podran obtenir cap premi.
11. Els participants permeten, explícitament, que el seu nom, cognom, sexe i any de
naixement siguin publicats a la relació d’inscrits, així com a la relació dels
resultats.
12. Categories:
a. Taula de categories:
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MASCULINA
1
2
3
4
5
11

FEMENINA
6
7
8
9
10
12

CATEGORIA
Promeses
Sèniors
40’s
50’s
60’s
Cadira de rodes

ANY DE NAIXEMENT
A partir del 1997
Del 1978 al 1996
Del 1968 al 1977
Del 1958 al 1967
Fins el 1957
A partir dels 16 anys

b. Es obligatori informar de l’any de naixement a l’hora de fer la inscripció.
13. Trofeus
a. Als 3 primers de la classificació general masculina.
b. A les 3 primeres de la classificació general femenina.
c. Al primer/a de cada categoria.
d. Al primer classificat local, masculí i femení.
e. Als 3 primers de la classificació general masculina cadira de rodes.
f. A les 3 primeres de la classificació general femenina cadira de rodes..
g. Obsequi al millor equip (per temps) masculí i femení.
Els premis no son acumulatius.
14. L’organització pot demanar el DNI o document similar per comprovar l’edat o la
identitat de l’atleta.
15. El dorsal haurà de ser ben visible. Qui no el dugui, o el dugui doblegat, no entrarà
en la classificació i, per tant, no podrà optar a cap tipus de premi.
16. Arribat a la meta, l’atleta que no hagi completat tot el recorregut o al que se li
comprovin irregularitats, serà desqualificat.
17. A l’arribada de la cursa, s’obsequiarà als participants amb un obsequi (lot de
productes Espinaler), un esmorzar (entrepà de botifarra) i begudes.
18. Al final dels lliuraments dels trofeus, es sortejaran 2 inscripcions + viatges a dues
mitges maratons europees (Amsterdam (octubre 2017) i Lisboa (octubre 2017)).
El sorteig inclou : Inscripció a la mitja marató, viatge (anada i tornada) amb avió
i hotel per 2 nits amb règim AD (allotjament i esmorzar). .
19. El cronometratge es farà amb el sistema de xip (ChampioChip).
20. El xip / dorsal es recolliran al punt de sortida, el dia de la cursa, a partir de les
7,30 hores fins just abans de la sortida. Es recomana no esperar fins el darrer
moment. Es imprescindible presentar el DNI o document similar. En cas
d’incidència s’haurà de justificar la inscripció amb el document corresponent.
21. La participació està limitada a 1.500 corredors. Quan s’assoleixi aquesta xifra, es
donarà per tancada la inscripció sense previ avís.
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22. La inscripció només serà vàlida, una vegada efectuat el pagament. En cap cas es
permetrà transferir la participació a cap altra persona, amic o familiar, si no es
pot participar el dia de la prova.
23. La inscripció a la cursa de Sant Isidre es personal i intransferible i suposa
l’acceptació d’aquesta reglament.
24. Tot el que no estigui especificat en aquest reglament queda a criteri de
l’organització.

INSCRIPCIONS


Període d’inscripció.
Les inscripcions s’obriran el dia 2 de febrer de 2017 i es tancaran el dia 4 de maig
de 2017 o a l’arribar a la xifra de 1.500 corredors.



No es permeten inscripcions el darrer dia.



Els primers 500 inscrits rebran, en el moment de recollir el dorsal/xip, un BUF.



Preu de la inscripció:
 Participants amb xip groc: 15€
 Participants amb xip de l’organització: 16€



Les inscripcions només es poden realitzar per internet:
 www.corrigaires.cat

NOTA.- La inscripció serà gratuïta a Esports 10 de Cardedeu i d’Argentona, per una
compra superior a 65 €.

Col·lectiu d’Atletes de Cardedeu
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