Organitzen

Col·labora

9a cursa

camp d’en
grassot
una cursa urbana per a tota
la família amb curses especials
per als petits de la casa!

dissabte 30 de juny
a partir de les 9.30h
Carrer d’en Grassot - Indústria
Inscriu-te gratis a www.claror.cat
i tindràs una samarreta de regal!
A partir de 0 anys.
Els nascuts del 2016 al 2018
han de córrer acompanyats
(també es pot anar amb cotxet)

www.claror.cat
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9a cursa

camp d’en grassot
practica el running en família!

Reglament
· La inscripció a la cursa és gratuïta i tots els
participants rebran una samarreta.

Caldrà portar-lo ben visible. Tot participant que
no el porti, o el porti doblegat serà desqualificat.

· Tots els participants de les sèries 1, 2, 3 i 4
rebran una medalla commemorativa.

· Les reclamacions hauran de ser presentades
per escrit una vegada s’hagi acabat la
cursa, essent inapel·lable la decisió pressa per
l’organització.

· A les categories 5 i 6 els primers rebran un
trofeu i els 3 primers rebran medalles.
· El temps límit per a completar els recorreguts
curts és de 10 minuts. Per als recorreguts
corresponents a les milles se’n disposarà de 15.
· Les inscripcions es fan a la pàgina
www.claror.cat del 11 al 28 de juny a les 15h.
· A la cursa dels infants nascuts entre el
2016 i el 2017 els participants han de córrer
acompanyats dels pares. A la cursa dels
nascuts el 2013 i el 2015 l’acompanyament
és opcional però els pares han d’acompanyarlos a la sortida i l’arribada.
· L’organització pot demanar el DNI o similar per
comprovar l’edat de l’atleta.
· Els dorsals es poden recollir al Claror Sardenya
(C/Sardenya 333) el 29 de juny de 16 a 21h.

Horaris

· L’organització declina tota responsabilitat pels
possibles perjudicis que la participació en la
cursa pugui comportar als inscrits, abans,
durant o després de la prova.
· El sol fet de participar en aquesta prova
implica l’acceptació d’aquest reglament. Tot
allò que no hi sigui previst, serà sotmès a la
decisió de l’organització.
· Accepta també que en alguns trams del
recorregut es comparteixi la via amb el trànsit
rodat, en carrils assenyalats i separats, i
sempre, sota control de l’organització.
· Tots els participants accepten que la
Fundació Claror utilitzi les fotografies preses
durant l’esdeveniment per a afers informatius.

Recorreguts

Sortida

Any naixement

Distància

1. 9.30h

2016 – 2017

100 m

2. 9.40h

2013 – 2015

100 m

3. 9.50h

2010 – 2012

430 m

4. 10.00h

2006 – 2009

804 m

5. 10.10h

2002 – 2005

1.609 m

6. 10.25h Nascuts abans del 2002* 1.609 m
*Aplega les categories:
J: 1998-2001 | G: 1983 -1997 | V: abans del 1983
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