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AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Reglament “2a” CURSA DE LA DONA A CANET DE MAR
1.Dia de la Cursa.
Diumenge, 27 de novembre del 2022.
Sortida: 10.00 hores, cursa 4,5 km (distancia no homologada) des de la Riera
Sant Domènec, circuit passeig marítim, arribada carrer Ample, davant
l’ajuntament
Amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme , l’Ajuntament de Canet
de Mar amb la direcció tècnica del club ATLETISME SPORT CANET i la
col·laboració del CONSELL ESPORTIU DEL MARESME i GESPORT S.L. ,organitza la
tercera edició de LA CURSA DE LA DONA, oberta a totes les dones que
hi vulguin participar. La inscripció s’ha de formalitzar per internet a
- www.gesport.cat
-També s’habilitarà un enllaç especial a la web municipal:
https://www.canetdemar.cat/
Presencials als següents establiments col·laboradors: Centre cívic Vil.la Flora,
Gimnàs H2O ,Frankfurt DANI, Farmàcia VIEJO, Floristeria ROSA BLEI, Finques
GREEN, Impremta ANFRUNS ,Farmàcia MARTINEZ
2. La distància
4,5 km pels carrers del poble, i el passeig marítim, tant es poden fer corrent
com caminant.
3. El recorregut
Totes les corredores han de respectar el circuit assenyalat, que estarà
degudament senyalitzat i marcat. Tanmateix, està totalment prohibit llençar al
terra qualsevol mena d’embolcall, paper, recipient o gels que les corredores
utilitzin per a la seva alimentació o hidratació. El fet de no respectar-ho
comportarà la desqualificació de la participant. El fet de no respectar l’itinerari
marcat per l’organització o agafar camins diferents dels degudament senyalitzats
comportarà la desqualificació de la participant.
Hi haurà avituallament líquid (aigua) a l'arribada.
4. Tancament de la prova
El tancament de la prova es produirà a les 11.30 hores, al cap d'una hora i mitja
d'haver començat.
5. Per participar
Per poder participar-hi, és obligatori fer efectiu l'import corresponent als drets
d'inscripció nou (9) Euros (d’aquests 2 euros són com a donatiu a la Fundació els
Garrofers, (en cada edició es destinarà a una entitat diferent)
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6. Responsabilitat civil i assegurança d'accidents
La participació en l'esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc de les
participants a la cursa; així i tot, l'organització té contractada una assegurança
individual d'accidents.
7. Cancel·lació de la inscripció
En cap cas es tornaran els diners de la inscripció, tret que la prova se suspengui
per decisió de l'organització i per causes imputables a aquesta.
La inscripció, en aquesta tercera edició, es tancarà quan s'assoleixin 450
inscrites.
8. Classificacions
Es realitzaran classificacions individuals. S’entregaran trofeus a les 3 primeres
classificades de la general i medalla a les tres primera de cada una de les
següents categories, a) fins a 15 anys, b) de 16 a 30 anys, c) de 31 a 45 anys,
d) de 46 a 60 anys, e) més de 61 anys.
A totes les participants se’ls lliurarà una samarreta especial de la Cursa, i un
dorsal, que donarà el dret de participar en el sorteig de diferents regals coincidint
amb el número de dorsal atorgat.
9. Serveis
El dia de la prova es disposarà de servei d’assistència sanitària. No hi haurà
servei de guarda-roba.
10. Acceptació del reglament
El fet d’inscriure’s i participar en la cursa implica l’acceptació d’aquest
reglament. L'organització decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui
prevista.
11. Mesures COVID-19
S’aplicaran les mesures COVID-19 vigents en el moment de realitzar la Tercera
Edició del Cursa de la Dona de Canet de Mar.

El comitè organitzador
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