
 
 

REGLAMENT cursa contra el càncer “METRES DE VIDA”  

“METRES DE VIDA” és una cursa solidària que tots el beneficis que recapti es destinaran a “l’AECC 

Catalunya contra el Càncer”. Tot i que és una prova cronometrada de dues distàncies diferents,  

segons categories, la prioritat no és estrictament la part esportiva. Aquesta activitat vol ser una 

festa reivindicativa de lluita contra el càncer mitjançant l’esport i la vida saludable.  

1. Les dades principals de la cursa: 

 La prova se celebrarà el dissabte 15 de juny de 2019. 

 L’horari de sortida serà: 

o 20:15 hores cursa infantil d’1 quilòmetre. 

o 20:45 resta de categories en cursa de 7km i caminada urbana familiar de 3 km. 

 La sortida i arribada dels tres recorreguts serà al Carrer Salvador Espriu, concretament 

a la zona del parc de Can Vernet   

  

2. Requisits per participar. 

“METRES DE VIDA” és una cursa popular oberta a totes les persones nascudes abans de l’any 

2013. Els requisits són:  

 Que accepti i respecti tant la distància i recorreguts a córrer, com el present reglament. 

Podran participar totes les persones, federades o no, fins a un límit a decidir per 

l’organització de la cursa. 

 Estar perfectament informat sobre la cursa i tenir les condicions físiques i de salut 

necessàries per participar.  

 Acceptar les condicions i normativa de “METRES DE VIDA”.  

 Tothom qui participi quedarà cobert per una assegurança esportiva inclosa en el preu 

de la inscripció, la vigència de la mateixa es limitarà al dia de la prova i serà tramitada 

per la mateixa organització.  

 Els infants menors d’edat hauran d’assistir acompanyats d’una persona adulta que se’n 

faci responsable. 

 

3. Categories i distàncies. 

Els recorreguts estaran condicionats per les categories: 

Cursa 1 quilòmetre 

Només per a les següents categories:  

 Prebenjamí (2012-2011) masculí i femení 

 Benjamí (2010-2009) masculí i femení 

 Aleví (2008-2007) masculí i femení 

 Infantil (2006-2005) masculí i femení 

  



 
 

Cursa 7 quilòmetres 

Obligatòria per a les categories : 

 Cadet (2004-2003) masculí i femení 

 Juvenil (2002-2001-2000) masculí i femení 

 Sènior (1999 a 1980) masculí i femení 

 Màster 1 (1979 a 1960) masculí i femení 

 Màster 2 (1959 a anteriors) masculí i femení 

 

Caminada urbana familiar 

Totes les categories: 

 Prebenjamí (2012-2011) masculí i femení 

 Benjamí (2010-2009) masculí i femení 

 Aleví (2008-2007) masculí i femení 

 Infantil (2006-2005) masculí i femení 

 Cadet (2004-2003) masculí i femení 

 Juvenil (2002-2001-2000) masculí i femení 

 Sènior (1999 a 1980) masculí i femení 

 Màster 1 (1979 a 1960) masculí i femení 

 Màster 2 (1959 a anteriors) masculí i femení 

 

 

4. Premis. 

Es premiaran els tres primers classificats i classificades de cada categoria i cursa. A la caminada 

urbana familiar no hi ha classificació ni premis.  

5. Serveis. 

L’organització posarà a disposició de qui participi els següents serveis: 

 Vestidor i dutxes a la ZEM Jaume Tubau  

 WC 

 Guarderia 

 Venda de samarretes commemoratives 

 Fisioteràpia 

 Fotografia 

 Bar 

 Guarda bosses. Estarà a la zona d’entrega de dorsals per a què qui participi pugui deixar 

el material que desitgi tenir al arribar. Aquest material haurà d’estar a una bossa o 

motxilla que s’ha d’identificar amb una etiqueta facilitada per l’organització. Igualment 

en aquest cas l’organització no comprovarà l’estat de la bossa ni del material del seu 

interior, així doncs no atendrà reclamacions de trencament de la mateixa i/o material 

del seu interior ni per la pèrdua dels objectes que contengui.  



 
Per això es recomana que tant la bossa com el material del seu interior no siguin fràgils 

ni de valor i que el tancament de la bossa estigui ben assegurat per evitar pèrdues.  

La bossa es podrà recollir fins el tancament de la carrera, un cop passat aquest horari, 

l’organització no es farà responsable del material dipositat dins el guarda bosses. 

6. Avituallament. 

Es disposarà d’avituallament líquid a l’arribada de cada cursa i al kilòmetre 3,5 (entrada al CAR) 

7. Classificacions i resultats. 

L’organització publicarà els resultats de cada categoria i cursa posteriorment a la seva 

finalització. Ho farà a la pàgina web http://www.teampartners.net . 

Per aquest motiu l’organització de la prova informa que les dades de qui participi (nom i 

cognoms) es publicaran als llistats de resultats, entenent que la participació en la competició 

implica l’acceptació d’aquesta condició. 

8. Inscripcions. 

Aquestes es realitzaran a través de la pàgina web http://www.teampartners.net. Les quantitats 

a pagar seran en funció de la cursa. 

El preu per participar a la cursa infantil, cursa de 7 quilòmetres o caminada familiar urbana 

dependrà de l’edat dels participants.  

5 € + 0,15€ de despeses de gestió 

 Prebenjamí (2012-2011) masculí i femení 

 Benjamí (2010-2009) masculí i femení 

 Aleví (2008-2007) masculí i femení 

 Infantil (2006-2005) masculí i femení 

 

15 € + 0,45€ de despeses de gestió 

 Cadet (2004-2003) masculí i femení 

 Juvenil (2002-2001-2000) masculí i femení 

 Sènior (1999 a 1980) masculí i femení 

 Màster 1 (1979 a 1960) masculí i femení 

 Màster 2 (1959 a anteriors) masculí i femení 

 

L’organització es reserva el dret d’ampliar o de reduir el número de dorsals a cobrir per motius 

de seguretat o per altres motius que puguin afectar el bon desenvolupament de la cursa. Si això 

passés, aquesta modificació seria anunciada amb suficient antelació a la pàgina web 

http://www.teampartners.net  
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9. Protecció de dades. 

 Conforme lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a 

la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, les dades personals recollides formaran 

part d’una base de dades inclosa en un fitxer inscrit al Registre General de Protecció de Dades, 

titularitat de Teampartners. Aquestes dades seran tractades amb les següents finalitats:  

gestionar les dades relatives a la persona física que presenta sol·licitud de inscripció en els 

terminis previstos, necessaris per l’organització, realització i publicació dels resultats de la cursa. 

També d’informar sobre noves activitats i serveis que realitzi METRES DE VIDA. Teampartners 

disposa dels mitjans necessaris per garantir la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades. 

D’aquesta manera Teampartners pot compartir les dades necessàries per a la inscripció a la 

cursa amb les entitats col·laboradores, encarregades de la gestió de les inscripcions i tràmits 

anàlegs. Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

mitjançant un correu electrònic a l’adreça teampartners@teampartners.net.  

10. Drets d’imatge. 

L’entitat organitzadora es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el 

dret de l’explotació audiovisual i periodística de l’esdeveniment. Qualsevol projecte mediàtic o 

publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’organització.  

Així mateix l’organització de la prova informa que seran captades imatges en el decurs de la 

cursa, amb la finalitat de realitzar la promoció de la mateixa o oferir-les als mateixos corredors 

i corredores, entenent que la participació en la cursa implica l’acceptació d’aquesta condició. En 

el cas de no autoritzar la utilització de la seva imatge preguem ho comuniqui per escrit a 

l’organització en l’adreça teampartners@teampartners.net.  

11. Seguretat i assistència mèdica.  

Hi haurà voluntaris de l’organització durant tota la cursa i a cada recorregut, que estaran 

coordinats amb protecció civil, policies locals i la mateixa coordinació de la cursa, situada a la 

sortida i arribada.  

També es disposarà d’assistència mèdica. 

12. Modificacions del reglament. 

Les modificacions del reglament seran degudament comunicades a través de la pàgina web. La 

realització de la inscripció implica el reconeixement i acceptació del reglament.  Tot allò que no 

estigui previst en el present reglament queda sota la decisió de l’organització de la cursa 

“METRES DE VIDA”. 
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13. Responsabilitat. 

L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la 

participació a la cursa pugui comportar a les persones inscrites, abans, durant o després 

d’efectuar-se. L’organització té contractada una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil. 

Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament. 

 

 

 


