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REGLAMENT DE LA CURSA 

 

La cursa 

- La Tercera ‘Cursa solidària Cardedeu’ es celebrarà el diumenge 17de novembre del 

2019.  

- Hi haurà tres recorreguts diferents. 

- Les dos marxes populars estan obertes a totes les persones que s’inscriguin.  

- Les persones que s’inscriguin a la trail de 18km hauran de ser majors de 14 anys. 

- Sortida i arribada de les curses: Pista Poliesportiva del Parc Pompeu Fabra, avinguda 

Montells, avinguda de l’Onze de Setembre. 

- L’esdeveniment està organitzat per un grup de corredors amateurs, els Corrigaires de 

Cardedeu i L’Ajuntament de Cardedeu  

- La xifra màxima per a les curses serà de 1200 participants sumant els participants de 

cada cursa. 

- A la marxa de 8 km es permetrà dur animals de companyia. 

- Els infants menors de 6 anys no necessiten inscripció per poder participar a la cursa. 

 

Distàncies i horaris 

-Hi haurà tres recorreguts diferents: 

 

Trail de 18kms, hi hauran dos avituallaments, un al quilòmetre cinc i l’altre a l’11. L’hora de 

sortida serà a les 10.00h i els participants tenen 3h i mitja per fer el recorregut. 

 

Marxa popular de 12kms, hi haurà un avituallament al quilòmetre 6. L’hora de sortida serà 

a les 10.10h i els participants tenen 3h per acabar el recorregut. 

 

Marxa popular adaptada de 8kms, hi haurà avituallament al quilòmetre 5. L’hora de sortida 

serà a les 10.15h i els participants tenen 3h per acabar el recorregut. Aquesta és l’unica 

modalitat que els participants podran portar animals de companyia, (sempre i quan 

estiguin degudament lligats i la responsabilitat dels actes del seu gos sempre caurà al 

propietari), anar amb cotxets amb nadons i està totalment adaptada per persones amb 

mobilitat reduïda. 
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Circuit 

- El recorregut de les curses consisteix en un circuit on la major part es fa sobre pistes 

forestals i corriols.  

- És obligatori circular pels recorreguts oficials, que estaran degudament senyalitzats i 

marcats a la sortida i a l’arribada així com a cada quilòmetre. 

- L’organització podrà modificar els recorreguts, per causes alienes i/o de força major.  

- Si la cursa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornarien els 

diners de l’inscripció. 

 

Preus inscripcions i recollida de dorsals 

- Els preus d’inscripció per a les diferents curses  són els següents: 

● Si t’apuntes de manera individual totes les curses tindran un cost de 15€ 

● Si t’apuntes de manera col·lectiva tindran un preu de 12€, entenent col·lectiva de 2 

a 4 persones. 

● Si t’apuntes de manera grupal tindran un preu de 10€, entenent grupal d’apartir de 

5 persones. 

● Dorsal 0: hi han unes quantitats definides 5€, 10€, 15€, 20€, 25€ i 50€, pots triar la 

que més et convingui. 

- Per tramitar les inscripcions caldrà fer-ho a través de la pàgina web de la Cursa Solidària 

www.cursasolidariacardedeu.cat  i buscar l’enllaç que et porta a les inscripcions o fer-ho 

directament des de la plataforma d’inscripcions de Gotzam amb l’enllaç següent: 

https://www.gotzam.com/ca/esdeveniments-esportius/Trail-Running/Cardedeu/La-Cursa-S

olidaria-Cardedeu-2019-27194 

- També es podran fer les inscripcions en aquests establiments de Cardedeu: 

ROSALPLÈ: c/ Sant Antoni 16 

ESPORTS 10: c/Dr Ferran 2 

- La Inscripció només serà vàlida un cop s’ha fet efectiu el pagament. 

- Els participants menors de 18 anys han de presentar l’autorització dels pares o tutors 

legals per correu electrònic a l’adreça cursasolidariacardedeu@gmail.com a l’hora de fer 

la inscripció, o bé, a l’hora de recollir el dorsal. 

- La inscripció només serà vàlida una vegada efectuat el pagament. En cap cas es 

permetrà transferir la participació a cap altra persona, sense notificació prèvia de 15 dies 

http://www.cursasolidariacardedeu.cat/
https://www.gotzam.com/ca/esdeveniments-esportius/Trail-Running/Cardedeu/La-Cursa-Solidaria-Cardedeu-2019-27194
https://www.gotzam.com/ca/esdeveniments-esportius/Trail-Running/Cardedeu/La-Cursa-Solidaria-Cardedeu-2019-27194
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naturals, a l’organització amb la deguda resposta positiva al correu electrònic 

cursasolidariacardedeu@gmail.com. 

- Es podran recollir els dorsals el mateix dia de la cursa, a partir de les 08.00 fins a les 

9.45.  

- Es podran fer les inscripcions una hora abans el mateix dia de la cursa sempre i quan no 

s’hagi assolit el màxim nombre de participants establert.  El preu serà de 15€ en tots els 

casos. 

 

Seguretat i serveis 

Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i arribada i també durant el recorregut. 

- L’organització entén que la tramesa del formulari d’inscripció per part dels 

participants significa que estan en condicions físiques i psíquiques adequades per 

dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que 

se’n puguin derivar. 

- L’organització podrà obligar a retirar-se de la prova als participants que mostrin 

signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en 

perill la seva salut o la de la resta de participants. 

- Servei de guarda-roba. L’organització disposarà un espai per dipositar els objectes 

personals dels corredors i aquest espai estarà vigilat permenentment. 

Caldrà presentar el dorsal per accedir al servei de guardaroba. 

- No s’acceptarà cap reclamació per la pèrdua d’objectes valuosos (carteres, 

ordinadors, telèfons mòbils, etc) deixats a les instal·lacions. 

 

 

● Avituallaments durant la cursa 

Hi haurà un avituallament durant el recorregut de  8 km. 

Hi haurà un avituallament durant el recorregut de 12km. 

Hi hauran dos avituallaments durant el recorregut de 18 km. 

 

● Obsequi 

Els obsequis estan subordinats a aportacions externes que es puguin arribar a tenir. 

Hi haurà un sorteig al final de la cursa amb diferents productes i serveis que ofereixen 

empreses col·laboradores. 
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Drets d’imatge i protecció de dades 

La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal dels 

corredors/es. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (publicacions municipals, 

internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials…). 

 

Altres 

La participació en la cursa suposa la total acceptació d’aquest reglament. 

La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit 

en darrera instància per l’organització. 

 
 

 


