CURSA FESTA MAJOR DE TERRASSA 2022
Dissabte 2 de juliol
✓

DATA: 02 de juliol del 2022

✓

HORA: a les 19:15 els petits i a les 19:45 hores els grans

✓

RECORREGUT:

✓

o

Popular 5 km (aproximat)

o

Infantil 1.100 metres (aproximat)

AVITUALLAMENT:
o

A mitja cursa: aigua

o

A l'arribada: aigua

✓

INSCRIPCIÓ: 6€ Cursa Popular i 5€ Cursa Infantil

✓

TANCAMENT D’INSCRIPCIONS: 30 de juny de 2022

✓

LÍMIT DE PARTICIPANTS:
o

1.200 participants cursa popular

o

300 participants a la cursa infantil

RECOLLIDA DE DORSALS
Es podrán recollir anticipadament el divendres 1 de juliol, en horari de 18h a 21h, dissabte 2 de juliol de 10h a
13h, junt amb l’obsequi samarreta unisex, a la botiga DECATHLON TERRASSA, Parc Vallès.
El mateix dia de la cursa, en la zona de sortida/arribada, en horari de les 17h a les 19h.

CATEGORIES
Les categories es regiran per l’any de naixement i el sexe .

CURSA INFANTIL
2013 i post.
1Mi1F
2009-2012 1 M i 1 F

CURSA ADULTS
Senior 1972 – 2008
Veterans 1900 – 1971

Tot participant que no anoti l’any de naixement restarà inclòs a la categoria Sènior.

RECORREGUT
✓ Categories infantils masc. i fem. Distància: 1.100 metres.
Sortida/Arribada Plaça Ricard Camí/Rambla d’Egara (direcció nord) Av. Josep Tarradellas/Hispanitat i tornar.
✓ Resta de categories. Distància: 5.000 metres.
Sortida Plaça Ricard Camí /Rambla d’Egara (direcció nord) – Passeig 22 de juliol, Prat de la Riba, Av. Jaume I,
Av. Abad Marcet, Av. Josep Tarradellas, Rambla d’Egara, arribada plaça Ricard Camí.

CONTROL DE TEMPS
El control de temps es farà per sistema de cronometratge de dorsal xip.
Tots/es els/les corredors/es aniràn amb dorsal xip.

Cursa infantil: El dorsal incorpora el xip.

PREMIS
CURSA POPULAR
•

3 primeres dones i homes de la categoría senior

•

3 primeres dones i homes de la categoría veterans

CURSA INFANTIL
•

Al primer/a de cada categoria

→ Cap participant podrá tenir més d’un premi. Tots els premis es lliuraran el mateix dissabte al finalitzar la cursa.

GUARDARROBA
Servei de Guardarroba a la zona de sortida/arribada (costat recollida dorsals).

ALTRES
Cursa solidària a favor de AIS (Aula de Suport Integral).
L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar l’edat.
El dorsal caldrà dur-lo ben visible en el pit.

Responsabilitat civil: La persona que formalitza la inscripció a la cursa manifesta estar en perfecte estat de salut per
a realitzar l’activitat i assumeix la seva responsabilitat en cas de participar-hi patint una malaltia de cor, vista, oïda,
o dels aparells circulatoris, locomotor i digestiu.
El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa no es fan responsables dels perjudicis
morals i/o materials que puguin causar o causar-se els/les participants i espectadors/es durant aquesta competició.
Un cop realitzada la inscripció, no es retornaran els diners.
La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal dels corredors/ores. Les imatges
podran ser difoses en qualsevol mitjà sempre amb caràcter gratuït.
Les persones participants permeten, explícitament, que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement es publiquin
a les llistes d’inscrits, així com a la de resultats si acaben la cursa.
RECLAMACIONS: Es farà per escrit, una vegada acabada la cursa, al Jutge-Arbitre, acompanyada d’un dipòsit de 10
€ en el termini màxim de 15 minuts després de coneguda la classificació. Si és acceptada es retornarà el dipòsit. El
veredicte de l’Organització serà sempre inapel·lable.
Es podrà desqualificar l’atleta si incompleix aquest reglament.
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que preceptua aquest reglament.
Aquesta cursa es regirà pel reglament oficial de la Comissió de Curses de Fons de la Federació Catalana d’Atletisme.

