REGLAMENT “CURSA DE LES BATALLES”
1. Places limitades a 200 corredors per la cursa i 200 per la caminada popular seguint
l’ordre d’inscripció. Les inscripcions s’obriran el dia 28/05/2020 i es tancaran el
19/09/2021 a les 23:59.

2. Les inscripcions inclouen assegurança.
3. La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament.

4. Aconsellem portar calçat adequat per la practica de la cursa de muntanya o el
senderisme.
5. L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions fora de termini o el mateix dia
de la cursa.

6. Tota aquella inscripció fora de termini podria no tenir bossa del corredor ni esmorzar.
7. L’organització es reserva el dret d’acceptar cancel·lacions.

8. El dorsal per la cursa es podrà recollir el mateix dia de la cursa a la Plaça de Can Casas
a partir de les 8:15 i fins 15 minuts abans de l’inici de la cursa. En cas de tenir un altre
punt de recollida serà informat a través de les xarxes socials.

9. Al recollir el dorsal de la cursa els participants hauran de mostrar el DNI. Podràn recollir
el dorsal d’altres persones mostrant fotocopia del DNI i la corresponent autorització.

10. La sortida es donarà al C/Montserrat del Bruc. Les hores de sortida seran les següents:
-

Inici cursa 9:30

-

Inici caminada popular 9:50h
*Totes dues es faran amb calaixos de sortida. S’informarà dies abans de l’hora exacta
de sortida de cada participant.
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11. El protocol Covid a seguir es comunicarà dies abans de la cursa tenint en compte les
mesures vigents en aquell moment. Ara mateix el plantejament es fer calaixos de 20
participants, separats dos metres uns dels altres, els quals no es trauran la mascareta
fins a 30’’ abans de la sortida. Al arribar a meta s’haurà de posar la mascareta abans
d’accedir a la zona d’avituallament d’arribada.
12. El recorregut estarà senyalitza’t amb cintes de plàstic, banderoles i fletxes. Comptarà
amb l’assistència de voluntaris en els punts conflictius i un avituallament líquid.

13. No es permet córrer la cursa amb gos, tan sols podran assistir a la caminada popular.
14. El gos haurà d’anar sempre lligat.

15. Cal dur sempre el dorsal de la cursa en un lloc visible.

16. Hi haurà premi pels 3 primers classificats absoluts i per les 3 primeres classificades
absolutes.

17. Es farà un sorteig amb obsequis dels nostres col·laboradors en acabar la cursa i es
podrà participar amb el número de dorsal. En cas de no ser-hi present, es traurà un altre
número fins que surti algú present.

18. Els menors només podran participar si tenen autorització dels pares/tutors legals i
l’entreguen abans de l’inici de la cursa.
19. Els menors hauran d’enviar un correu electrònic a sergi.gomez@feelsports.org
20. Tots els participants tenen l’obligació d’assistir en cas d’observar un accident i/o
comunicar-ho al control més proper.

21. Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control
més proper al lloc de retirada.
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22. No es permet llençar deixalles fora dels llocs designats després de l’avituallament o en
qualsevol punt del recorregut.

23. Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova
sempre i quan no hi hagi perill pels participants i la organització. Els corredors/es són
responsables de mirar la previsió meteorològica i portar la roba i material necessari.

24. En cas de no poder assistir a la prova, es guardarà la bossa del corredor durant una
setmana, sempre que s’hagi avisa’t amb 12h d’antel·lació.
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