
 

 

Reglament de la 33a Cursa Popular de Caldes d’Estrac 

1) L’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb la col·laboració de Gesport, i amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt i l’Ajuntament de Llavaneres, organitza el dia 2 d’abril 2023, a les 9,00 hores, la 33a 
edició de la Cursa Popular de Caldes d’Estrach 3 Viles sobre una distància de 10 km. La sortida estarà 
situada al Pg dels Anglesos, davant de l’Hotel Colon i la meta a l’esplanada de Can Muntanyà, al centre 
de Caldes, a escassos 400m d’un lloc a l’altre. 
 

2) La inscripció és oberta a tothom, a partir de 14 anys en endavant, sense distinció de sexe o nacionalitat. 
Cada corredor/corredora participa sota la seva responsabilitat i assumeix també tenir el nivell de condició 
física suficient per fer front a la prova.  
 

3) Els participants a la cursa podran recollir el seu dorsal a la zona de meta (Esplanada Can Muntanyà, al 
centre de Caldes) a partir de les 7,30 fins a les 8,45 hores. Addicionalment enguany també es podrà 
recollir el dissabte 1 d’abril de 10h a 13h a Romamotor Honda Mataró. 
 

4) Drets d’inscripció amb Championchip: 16 euros (amb xip groc) i 2€ xip de lloguer. 
 

5) El termini màxim d’inscripció finalitza a les 9,00 hores del dijous 30 de març, o en arribar al límit de 500 
participants. En cap cas és retornaran els diners de la inscripció ni es farà canvi de nom. 
 

6) La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació total d’aquest reglament. L’organització pot 
demanar el DNI o una altra identificació per comprovar l’edat i/o identitat de l’atleta.  

 
7) Tots els inscrits a la cursa rebran una samarreta tècnica marca Joma amb el logo de la cursa com a regal. 

 
8) El cronometratge de la cursa es farà mitjançant el sistema ChampionChip i els resultats es publicaran 

instantàniament a www.xipgroc.cat i, posteriorment, a www.gesport.cat i www.caldetes.cat. 
 

9) Només s’inclouran a les classificacions els corredors i corredores que comencin, segueixin i acabin tot el 
recorregut amb el dorsal, i que traspassin la línea d’arribada abans del temps límit establert, que serà d’1 
hora i 30 minuts. La classificació de la prova s’establirà per ordre d’entrada a meta. 
 

10) Hi haurà trofeu per cadascuna de les següents categories: 
 

• General, els tres primers M i F 

• Sèniors M i F, fins 1989 

• M35 I F35 de 1979 a 1988 

• M45 I F45 de 1969 a 1978 

• M55 I F55 de 1959 a 1968 

• M65 I F65 abans de 1958 

• Locals: nascuts a Caldes d’Estrac 

• Més gran: home i dona de més edat que arribin a la meta 
 

11) Tothom que acabi la prova rebrà un obsequis amb regals dels col·laboradors. 
12) Hi haurà servei de guardaroba a disposició de les persones participants i els acompanyants disposaran 

també d’una zona lúdica infantil al mateix lloc.  
13) Parking: Per a estacionar els vehicles, els participants disposaran de l’aparcament gratuït situat a la 

carretera N-II -situat a l’entrada de Caldes d’Estrac-, just al davant del pavelló poliesportiu municipal, 
equipament al que tindran accés obert per a fer ús exclusiu de dutxes i vestidors, en horari de 8,00 a 
11,30h. 

http://www.championchip.cat/
http://www.caldetes.cat/


 

 

 
14) La participació en l'esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa. 

L’organització s'eximeix de tota responsabilitat pels danys que els participants puguin ocasionar durant 
la cursa, a ells mateixos o a terceres persones.  

 
15) Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament la resoldrà, en última instància, el Director de 

la cursa. Les reclamacions i suggeriments es faran per escrit una vegada hagi finalitzat la cursa. La decisió 
de l’organització serà inapel·lable.  

 
16) El fet de participar en la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament, mentre que allò que no quedi 

recollit en aquest, queda sota la decisió de l’organització.  
 

17) Les persones que hi participin permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement 
es publiquin a les llistes d’inscrits, i també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa 
establerta. Així mateix, accepten també la possibilitat d’aparèixer en reportatges fotogràfics i vídeos, i 
xarxes socials, que tindran, exclusivament, una finalitat informativa. 

 
18) 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. 
 

19) 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). 

 
 

 

L’organització 


