Reglament Cursa Sant Vicenç dels Horts 5k i 10k 2020
1) La Regidoria d’Esports de Sant Vicenç dels Horts i Gesport organitzen el proper 18 d'octubre de
2019 a les 10 h del matí, la 12a edició de la cursa de 5km i 10 km oberta a totes les persones majors
de 16 anys(*), sense distinció de categoria, sexe o nacionalitat.
2) (*)Per aquells menors fora de l’edat oberta a la competició, es podran inscriure sempre i quan corrin
en tot moment acompanyats d’un tutor. També hauran de signar una declaració responsable el dia
de la cursa en recollir el dorsal, per ser menors d’edat.
3) La cursa és oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància com el reglament present.
4) Hi ha dos opcions de recorregut, distància de 5km i distància de 10 km. En el recorregut de 10km hi
haurà un avituallament al voltant del quilòmetre cinc.
5) Les zones de sortida i arribada es troben al parc de la Foneria (carrer del Claverol, 6).
6) Totes les persones que hi participin i acabin la cursa rebran un obsequi commemoratiu per part de
l’organització (enguany una samarreta tècnica màninga llarga HG), bossa del corredor, obsequis
promocionals dels col·laboradors, una peça de fruita i beguda.
7) Les 10 categories per la cursa de 10km establertes són:
Categoria

Codi

Júnior masculí

1

Sènior masculí

2

Veterà masculí

3

Màster masculí

4

Absoluta masculí 5

Categoria
Nascuts al 2000 i 2003 Júnior femení
Nascuts entre el 1975 i
Sènior femení
el 1999
Nascuts entre el 1960 i
Veterà femení
el 1974
Nascuts el 1959 i anys
Màster femení
anteriors
Tots els corredors

Absoluta femenina

Codi
6
7
8
9
10

Nascuts al 2000 i
2003
Nascuts entre el
1975 i el 1999
Nascuts entre el
1960 i el 1974
Nascuts el 1959 i
anys anteriors
Tots els
corredors

8) El/la participant que no anoti la data de naixement a la inscripció s’inclourà automàticament en la
categoria 2.
9) L’organització pot demanar el DNI o un document similar per comprovar l’edat de l’atleta.
10) Es donaran premis i trofeus a les tres primeres persones classificades de cada categoria, tant
masculina com femenina de la cursa de 10km, i pel què fa a la cursa de 5km s’entregarà trofeu als
tres primers de la general tant masculí com femení. Els premis es lliuraran al camió-podi a les 11:10h.
Els trofeus es poden recollir fins a tres mesos després de la competició a les oficines de la Regidoria
d’Esports (carrer del Claverol, 6). Després d’aquest període no es poden reclamar.
11) Una inscripció es considerarà formalitzada un cop omplert el formulari web o la butlleta d’inscripció
i un cop realitzat el pagament.
12) Les inscripcions per a la cursa de 10k tenen el preu de 15€ i per la cursa de 5k el preu és de 12€. El
cost del xip de lloguer seran 2€. Es tancaran inscripcions el divendres, 16 d'octubre, a les 9h. Enguany,
segons normativa Covid19, no es podran comprar de forma presencial sinó que es realitzaran només

de forma online des de la web de la cursa (www.gesport.cat). El període d'inscripció finalitzarà abans
si s'arriba al límit dels 600 participants. Només es podran retornar els diners d’una inscripció per
causa justificada. En cas d’haver-hi places disponibles, es podran fer inscripcions el diumenge 18
d'octubre, per un preu de 20€ per la cursa de 10k i 15€ per la cursa de 5k, a la zona habilitada al parc
de la Foneria, de 8 a 9.30 hores.
13) Inscripcions:
Per Internet:
www.gesport.cat i fins a les 9 hores del divendres 16 d'octubre.
14) No s’admetran inscripcions per telèfon, fax ni correu electrònic.
15) La cursa de 5k i la de 10k es cronometrarà per mitjà de Championchip amb xip groc. L’atleta que no
faci la cursa amb el dorsal-xip no sortirà a les classificacions, ja que no es podrà comptabilitzar ni
tampoc tindrà dret a recollir l’obsequi. Els resultats sortiran el mateix dia de la prova i es penjaran
als plafons informatius. A l’endemà es podran consultar a la web de la cursa.
16) Hi haurà servei de guarda-roba al costat de la recollida de dorsals i una àmplia zona d’aparcament al
Polígon Industrial de la Barruana, a 50 metres de la zona de sortida.
17) La cursa estarà senyalitzada degudament i autoritzada.
18) El control d’arribada de la cursa de 5k i 10k es tancarà 90 minuts després d’haver-se donat la sortida.
19) Tots els participants han de portar el dorsal ben visible. No portar-lo visible pot ser motiu de
desqualificació. Els/les atletes sense dorsal no poden entrar a la meta.
20) L’atleta que retalli el circuit marcat per l’organització serà desqualificat/ada i no tindrà opció a premi
ni cap obsequi a l’arribada.
21) En cas d’haver-hi reclamacions, aquestes s’han de presentar per escrit acompanyades d’un dipòsit
de 30€, una vegada s’hagi acabat la cursa. La decisió presa per l’organització serà inapel·lable.
22) L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els
participants disposaran d’una assegurança d’accidents de dia contractada per l’organització.
L’organització no es fa responsable dels perjudicis per danys físics, morals i/o materials que puguin
afectar els participants i/o espectadors durant la prova.
23) Seguint les indicacions de la RFEA recollides en el BOE degut a la Covid 19, l’ordre i l’hora d’inici de
cada atleta serà determinat per l’organitzador. A tots els atletes en espera s’aconsella mantenir-se
allunyats de l’àrea d’inici fins al moment de ser cridats per la sortida.
24) La organització posarà a disposició dels participants gel hidroalcohòlic en les zones comunes i els
participants hauran de portar mascareta durant l’abans i el després de la cursa. Excepte en el
moment d’iniciar la prova.
25) Tant a la cursa 5k com a la 10k, serà necessari l’ús de calaixos amb el criteri i la distribució que
marcarà la organització.
26) El participant es compromet a complir totes les exigències i recomanacions que faci l’organització
per evitar contagis pel Covid-19. El participant es compromet a no sortir a la cursa si nota símptomes

que poguessin ser compatibles amb el contagi del Covid-19. El participant declara que és coneixedor,
accepta i assumeix que en la situació actual existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no
responsabilitzarà a l’organització en cap cas.
27) L’organització declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis que la participació en la cursa
pugui comportar a les persones inscrites abans, durant o després de la prova.
28) Pel sol fet de participar-hi, s’accepta aquest reglament. Tot el que no s’hi especifiqui se sotmet a la
decisió de l’organització.
29) Un cop efectuada la inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’import, tret que la prova
es suspengui per decisió de l'organització i/o per causes imputables a la mateixa.
30) En cas de cancel·lació de la cursa per causes alienes a la organització degudes a la situació de la
pandèmia i decretades per les autoritats sanitàries (confinament, rebrot, estat d’alarma, etc.) hi
haurà la opció de guardar la inscripció per l’any següent, fer un canvi de nom o bé devolució de la
inscripció (+2€ del xip en el cas del xip de lloguer) fent una donació de 5€ per les despeses de
l’organització.

L’organització

