
REGLAMENT: V CURSA DE MUNTANYA DE LA ROCA DEL VALLÈS 

28 de maig de 2017 

1. La cursa és oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància i 

recorregut com el present reglament. 

 L’edat mínima de participació és de 18 anys. 

2. Distància: Dos recorreguts un de 21 quilòmetres pel més atrevits  i l’altre 

de 12.2 quilòmetres per corriols i camins veïnals de La Roca del Vallès. 

 Avituallaments cada 5 quilòmetres. 

3. El lloc de sortida i arribada: CEIP Mogent de La Roca del Vallès. 

 4. L’hora de sortida serà les 09h00 per a la de 21 kilòmetres i a les 9,15 per 

a la de 12.2 kilòmetres 

• Nombre màxim de participants: 250 per cursa 

 • Preu: ·        12 € amb Xip groc ·        14€ sense Xip  ChampionChip 

• Data límit inscripcions: 24 de Maig o un cop s’hagi arribat al nombre de 250 

participants de cada cursa 

·        Lliurament de dorsals el mateix dia de la cursa 1 hora abans de la sortida 

Tots els participans tindran el obsequi de una bossa i de uns mitjons de la 

marca XWIN 

5. Trofeus per cursa: 

Trofeu als 3 primers/es de la cursa. 

Trofeu al primer veterà/a , 40 anys. 

Trofeu al 1r/a veí de La Roca. 

L’organització declina tota la responsabilitat dels perjudicis que la prova pugui 

ocasionar als participants. 

6. La cursa estarà degudament senyalitzada i autoritzada. 



7. Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la prova i la decisió de 

l’organització serà inapel·lable. 

8. Drets d’imatge: 

El sol fet d’inscriure’s a la V Cursa de Muntanya de La Roca del Vallès, autoritza 

expressament 

l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les 

persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport 

gràfic conegut i desconegut, així com el material de promoció o publicitari 

produïts i difusos a tot el món, durant el període màxim establert per la 

legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la 

possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. 

9. Serveis:  Vestidors i dutxes 

 • Servei de bar, abans i després de la cursa. Entrepans per tu i el teu 

acompanyant 

 • Els avituallaments disposaran de begudes isotòniques i fruita 

• Més informació als telèfons: 

Carmen  93 842 22 18    Josep 615 54 66 59 

 


