DISSENY ADAPTAT DEL CARTELL DE FESTA MAJOR

39a CURSA POPULAR
12a CURSA INFANTIL
DIUMENGE DIA 3 DE SETEMBRE DE 2017
A LES 09:00 DEL MATÍ
Sortida i arribada de la Cursa Popular: Passeig de Sant Oleguer a les 09:00 h
Sortida de la Cursa Infantil petits: Passeig de Sant Oleguer a les 11:30 h
Sortida de la Cursa Infantil mitjans: Passeig de Sant Oleguer a les 11:50 h
Sortida de la Cursa Infantil grans: Passeig de Sant Oleguer a les 12:10 h

LOGOTIP AJUNTAMENT DE SABADELL

REGLAMENT
Art. 1r -

L’Associació Esportiva Mitja Marató de Sabadell, amb la col·laboració del
departament d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell organitzen, el proper dia 3
de setembre del 2017, la 39a CURSA POPULAR i la 12a CURSA INFANTIL
que tindran lloc en un circuit urbà totalment asfaltat.

Art. 2n -

La participació a la 39a CURSA POPULAR és oberta a tots els nascuts i
nascudes del 2004 i anteriors. Per poder participar a la 12a CURSA INFANTIL
caldrà haver nascut entre els anys 2005 i 2013 i no podran participar-hi els i les
nascudes posteriorment.

Art. 3r -

La inscripció a la Cursa Popular i Infantil és gratuïta i s’haurà de formalitzar a
través
d’Internet
www.sabadell.cat.
I
a
https://www.rockthesport.com/evento/cursesfestamajor2016 Per tal de facilitar les
inscripcions, es disposarà dels següents punts d’accés gratuït a Internet:
Intersport Molins , Rambla de Sabadell, 111
Horari: 09:30 a 13:30 h. i de 16:30 a 20:30 h.
Runners Sabadell , Ronda Ponent, 106
Horari: 10:00 a 14.00h i de 16.30 a 20:30 h.
Endeka Esports, C. Prat de la Riba 49
Horari: de 10 a 14 i de 17 a 20.30 h
Joventut Atlètica de Sabadell, Camí de can Quadres,179
Horari: de 18 a 21 h
Les inscripcions s’obriran el dia 3 de juliol i es tancaran el divendres 1 de
setembre a les 20 hores . En el moment de fer-se la inscripció via Internet el/la
participant de la Cursa Popular rebrà un missatge de conformitat, sense número
de dorsal, que haurà d’imprimir i presentar el dia de la Cursa fins a un quart
d’hora abans que comenci, per tal que li sigui lliurat el corresponent dorsal amb
el que es controlarà la seva participació.

Art. 4t -

L'horari de sortida i la distància de les curses són els següents:
CURSA POPULAR
Sortida: a les 09:00 del matí
Distància : 7.000 m.
CURSA INFANTIL petits, nascuts els anys 2010 , 11 , 12 i 13
Sortida: a les 11:30 del matí categoria masculina
a les 11:35 del matí categoria femenina
Distancia aproximada: 600 m.

CURSA INFANTIL mitjans, nascuts els anys 2008 i 09
Sortida: a les 11:50 del matí categoria masculina
A les 11:55 del matí categoria femenina
Distancia aproximada: 1.000 m.
CURSA INFANTIL grans, nascuts els anys 2005, 06 i 07
Sortida: a les 12:10 del matí
Distancia aproximada: 2.000 m.
Punt de concentració Passeig de Sant Oleguer. Escola dels Salesians
Art. 5è -

Els atletes participants a la Cursa Popular i infantils podran recollir el seu
dorsal a partir del dia 31 de Juliol a Intersports Molins (C. Rambla 111) i el
dissabte dia 2 de setembre de les 10h a 13h i de les 16h a 20h, al
Concessionari Renault Auser, Ronda Ponent 127 de Sabadell (Atenció canvi
d’ubicació). El participants de la cursa Popular també podran recollir-lo el
diumenge dia 3 a partir de les 08:00 del matí. Tots els participants s'han de
presentar a la línia de sortida equipats amb el dorsal corresponent col·locat al
pit. Els participants de la Cursa Infantil també podran recollir el dorsal el dia de
la cursa al patí de l’escola dels Salesians a partir de les 09:15 i fins a les 11:15
h. No està permesa la presencia dels pares dins la zona de sortida ni en el
recorregut dels corredors.

Art. 6è -

Per la Cursa Popular, s’instal·laran dos punts d'avituallament líquid, 1 durant el
recorregut i un a l'arribada.

Art. 7è -

En la Cursa Popular els corredors tindran un temps màxim d’una hora per
completar el recorregut. En la cursa infantil el corredors tindran, en funció de la
distancia, un temps màxim de 5 a 10 minuts per completar el recorregut.

Art. 8è -

Els participants que siguin avançats pel vehicle escombra seran exclosos
automàticament de la cursa. Atesa aquesta circumstància, el corredor afectat
haurà d’abandonar la calçada del carrer ja que aquesta quedarà oberta al trànsit
rodat de vehicles.
Cap participant no pot avançar els cotxes que formen el dispositiu de seguretat
que l'organització col·loca al davant dels corredors per tal de tancar el trànsit
rodat i donar pas a la cursa.

Art. 9è -

Es concediran els següents trofeus:
CURSA POPULAR:
1 trofeu per cadascun dels tres primers classificats , en categoria masculina i
femenina.
Aquests premis es lliuraran a la zona d'arribada un cop acabada la cursa

Art. 10è -

Tots els participants podran obtenir un diploma com a record de la seva
participació connectant-se a la pagina web de l’Ajuntament (www.sabadell.cat),
a partir de les 14 h. del mateix dia de la Cursa.

Art. 11è -

Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament la resoldrà, en última
instància, el comitè organitzador.

Art. 12è -

La inscripció és personal i intransferible i suposa l'acceptació total d'aquest
reglament.

Art. 13è -

Cada corredor participa sota la seva responsabilitat i tenint el nivell de condició
física suficient per afrontar la prova.

Sortida i arribada: Passeig de Sant Oleguer, C. Brutau, Av de Barberà, C. de Clemència
Isaura, Ctra. de Barcelona, C. Horta Novella, C. De Sant Pere, Pl. Sant Roc, C. De Sant
Quirze, C. d’en Font, C. de l’Escola Industrial, C. de Gràcia, Pl. De Granados. Rda.
Zamenhof, Via Massagué,Passeig Manresa, Passeig de la Plaça Major, Rambla, Av de
Barberà, C. Brutau, Passeig de Sant Oleguer.

Serveis al corredor:
Serveis a la zona de sortida.
Servei de vestidor, guarda-roba, massatges i dutxes al Pavelló Municipal d’Esports ( Av. De
Sabadell ) Al Complex esportiu de Sant Oleguer/ Pista d’atletisme ( camí de can
Quadres,179)
Aparcament al complex esportiu de Sant Oleguer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(posar-hi els logos)
Organització:
SABADELL ATLETISME
i
AJUNTAMENT DE SABADELL
Amb el suport de:
LOGOTIP DIPUTACIÓ DE BARCELONA
(xarxa de municipis)
Hi col·laboren
Club Natació Sabadell
Joventut Atlètica de Sabadell
SMATSA, Teka, Galvez Renault, BBVA
(aquests 5 tamany de logos més gran )
El Corte Inglés
Coca Cola
Interesport Molins
Runners Sabadell
Ars Fisieoteràpia
Mc Donalds
Serrat
Garatges Garriga
NAEKO
Hotel Urpí
Endeka Sports
Torras Suministres
Voluntaris Terrassa
Protecció Civil

