REGLAMENT DE LA 27a CURSA DE FONS DE CANOVELLES
Article 1. Organitzadors: El Club Atletisme Canovelles amb el suport de l'Ajuntament de
Canovelles

organitza la 27a Cursa de Fons de Canovelles el proper dilluns 17 d' Abril de 2017

(Dilluns de Pasqua) amb sortida al c/Diagonal s/n, 08420, Canovelles.
Article 2. Horaris: La sortida de la Cursa de Fons (5km i 15km) serà a les 11:00h del matí al
costat del Pavelló Tagamanent. La sortida de les curses infantils, seran a les 09:45 (Mini),
10:00h (Benjamí, Aleví) i a les 10:20h (Infantil, Cadet).
Article 3. Inscripcions: Les inscripcions prèvies per la cursa de fons, es podran fer per Internet
a la pàgina web cursescanovelles.com o bé a les botigues L'Aire Esports (Granollers), Ríos
Running Les Franqueses (Les Franqueses del Vallès), a partir del dilluns 06 de Març fins el
diumenge 16 d' Abril. També es podran fer inscripcions el mateix dia (fins 1h abans de la
sortida). Hi haurà un màxim de 850 inscripcions per la Cursa de Fons i 300 inscripcions a les
curses infantils. Per les curses infantils, les inscripcions només es faran Presencials
Article 4. Preus: El preu d'inscripció per a les curses infantils es de 3€, i per a la cursa de fons
(5km i 15km) es el següent:
9 euros (fins el 09 d'Abril de 2017 a les 23:59h)
12 euros inscripcions fora de termini*
*Les inscripcions que es facin a partir del 10 d'Abril es consideraran fora de termini.
Article 5. Recollida de dorsals: El dorsal s'entregarà el mateix dia de la cursa a partir de les
08:30h del matí, mostrant el resguard d'inscripció i el DNI (o similar).
Article 6. Obsequis: A les curses infantils, tots els nens i nenes que participin, tindran una
beguda, a més d'un obsequi regal per a la cursa Mini. A la cursa de fons, es donarà un entrepà

de botifarra, una beguda i un

obsequi (buff), tot acompanyat dels productes de LA BOSSA

DEL CORREDOR.
Article 7. Premis: En les curses infantils; Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i a la cursa de 15km,
tindran premi els tres primers classificats i el primer local. A la cursa de 5km i de tindran premi
els 10 primers classificats de la general, els 10 primers locals i el primer de cada categoria. Els
premis es donaran tant a categoria femenina com masculina. (Per local s'entén aquell que es
del Club Atletisme Canovelles o que estigui empadronat a Canovelles).
Article 8. Categories: Mini (2009 i posteriors), Benjamí (2007-08), Aleví (2005-06), Infantil
(2003-04), Cadet (2001-02), Junior (-18anys), Sènior (18-39anys), Vet.40, Vet.45, Vet.50, Vet.55,
Vet.+60.
Article 9. Serveis: El pavelló Tagamanent disposa de 6 vestidors amb 5 dutxes cadascú i el
respectiu lavabo.

Es disposarà dels resultats de totes les curses de

forma ràpida. Hi haurà

servei de Creu Roja
Article 10. Pla d'Autoprotecció: La 27a Cursa de Fons de Canovelles disposa del seu preceptiu
Pla d'Autoprotecció segons marca el decret 82/2010 de 29 de juny.
Article 11. El Club Atletisme Canovelles no es fa responsable dels perjudicis morals i/o
materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta
competició.
Article 12. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat
en aquest Reglament.
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