REGLAMENT
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest
reglament.

ORGANITZACIÓ
El Club Atletisme Viladecans, Castelló Esports i l'Ajuntament de Viladecans organitzen la 42a edició
de la CURSA POPULAR DE VILADECANS que se celebrarà el dissabte 11 de Setembre de 2021 a les
9 hores.

DISTÀNCIA I RECORREGUT
L'edició XXXXII de la CURSA POPULAR DE VILADECANS disposarà de dues distàncies, 5 km i 10 km.
La sortida i l'arribada serà en diferents punts de la Rambla de Modolell, dintre d'un circuit urbà al
qual es donarà una volta per completar els 5 km i dues voltes per assolir els 10 km.
Qualsevol corredor podrà triar en completar la primera volta si vol entrar a Meta per fer els 5 km ó
vol continuar una volta més per completar els 10 km. Per optar a fer la distància de 10 km, el
corredor haurà de completar la primera volta abans de que transcorri 40 minuts des de la sortida.
El temps màxim per completar la Cursa serà de 1:30 h. Els participants que segueixin corrent a
partir d'aquest moment ho faran sota la seva responsabilitat. L'organització podrà modificar el
recorregut de la cursa per causes de força major.
Com a novetat, aquesta edició, hi haurà la possibilitat de completar el recorregut de 5 km caminant.
El temps màxim per recórrer la distància serà de 1:30 h.
Tanmateix hi haurà recorreguts per a les categories SUB16 i inferiors de 220 m, 620 m i 915 m fins
completar les següent distàncies
Categoria

Nascut entre els anys

Voltes

Distància

Mini

2019 i 2020

Recorregut 4

220 m

Iniciació

2017 i 2018

Recorregut 4

220 m

SUB8 (Pre-Benjamí)

2015 i 2016

2 x Recorregut 3

1.240 m

SUB10 (Benjamí)

2013 i 2014

2 x Recorregut 3

1.240 m

SUB12 (Aleví)

2011 i 2012

2 x Recorregut 2

1.830 m

SUB14 (Infantil)
SUB 16 (Cadet)

2009 i 2010

2 x Recorregut 2

1.830 m

2007 i 2008

3 x Recorregut 2

2.745 m

SORTIDA
Cursa de 5 km i 10 km: Hi haurà una única sortida a les 9 h.
Caminada Popular 5 km: A les 9:45 h es donarà sortida a la caminada popular no competitiva.
Durant la caminada, els caminadors i els corredors poden coincidir en el circuit. Els caminadors
hauran de facilitar el pas dels corredors per tal de que aquests no hagin de canviar la seva
trajectòria ni la seva velocitat. L’organització podrà fer aturar als caminadors per donar pas
preferent als corredors.
Curses infantils: La categoria SUB16 sortirà a les 10:30 h, les categories SUB14 i SUB12 ho faran
conjuntament a les 10:45 h, les categories SUB10 i SUB8 a les 11:00 h i finalment les categories
Iniciació i Mini a les 11:15 h.
Horari

Categoria

Nascut entre els anys

Voltes

Distància

9:00

A partir del 2006

2 x Recorregut 1

10 km

9:00

A partir del 2006

1 x Recorregut 1

5 km

1 x Recorregut 1

5 km

9:45

Caminadors

10:30

SUB 16 (Cadet)

2007 i 2008

3 x Recorregut 2

2.745 m

10:45

SUB14 (Infantil)

2009 i 2010

2 x Recorregut 2

1.830 m

10:45

SUB12 (Aleví)

2011 i 2012

2 x Recorregut 2

1.830 m

11:00

SUB10 (Benjamí)

2013 i 2014

2 x Recorregut 3

1.240 m

11:00

SUB8 (Pre-Benjamí)

2015 i 2016

2 x Recorregut 3

1.240 m

11:15

Iniciació

2017 i 2018

Recorregut 4

220 m

11:15

Mini

2019 i 2020

Recorregut 4

220 m

11:30

Entrega de premis

PREUS
El preu de la Cursa de 5 km i 10 km serà de 8 €
El preu de la Caminada serà de 4 €.
El preu de les Curses SUB16 i inferiors serà de 3 €
Les Curses Iniciació i Mini seran gratuïtes.
Els corredors que vulguin la samarreta commemorativa hauran d’afegir 6 € (opcional)
Qui triï l'opció samarreta haurà d'agafar la talla de la samarreta. Faltant 15 dies per a la Cursa, no es
garantirà que la talla seleccionada estigui disponible. Vuit dies abans de la Cursa, l’organització
podrà acceptar la inscripció amb samarreta però s’entregaran després de la data del Cursa a la
botiga Castelló Esports. Així mateix, recordem que per motius de salut la samarreta no es pot
bescanviar.

CANCEL·LACIONS
Un cop acceptada la inscripció, no es tornarà el import d'aquesta. La inscripció a la Cursa és
personal i intransferible. En cas de tenir qualsevol impediment per participar es guardarà la
inscripció per l'edició de l'any següent. Per exercir aquest dret caldrà, amb justificant, comunicar-ho
a l'organització per e-mail abans del 1 de Setembre. Cap inscripció serà vàlida sense el comprovant
emès per l'organització. Les curses només podran ser suspeses en el cas que per inclemències del
temps, o qualsevol altre problema que així ho determini l’Organització. No es tornarà el import de
la inscripció.

CATEGORIES
Les categories establertes per sexe seran les següents.
Cursa de 5 km i 10 km:
De 16 a 22 anys (Promesa)
De 23 a 34 anys (Sènior)
De 35 a 50 anys (Veterà)
De 51 fins que el cos aguanti (Màster)

Curses infantils:
Categoria

Nascut entre els anys

Mini (no competitiva)

2019 i 2020

Iniciació (no competitiva)

2017 i 2018

SUB8 (Pre-Benjamí)

2015 i 2016

SUB10 (Benjamí)

2013 i 2014

SUB12 (Aleví)

2011 i 2012

SUB14 (Infantil)
SUB 16 (Cadet)

2009 i 2010
2007 i 2008

PARTICIPACIÓ
Les Curses de 5 km i 10 km estan obertes a tothom que tingui més de 16 anys el dia de la cursa i
que accepti i respecti tant la distància com el reglament i estigui correctament inscrit. Els menors
d'edat que encara no hagin complert els 18 anys, hauran de fer-ho amb una autorització d’un dels
progenitors o tutors. L'organització pot demanar el DNI o document similar per comprovar l'edat
i/o la identitat de l'atleta. Cada corredor participa sota la seva responsabilitat i assumeix que
disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar la prova.
A la Caminada podrà participar tothom sota la seva responsabilitat. Els menors d’edat hauran
d’anar acompanyats d’un adult amb autorització d’un dels progenitors o tutors.
La participació a les Curses infantils estarà condicionada a que cada corredor ho faci a la distància
que li escau per la seva categoria i la inscripció sigui amb autorització d’un dels progenitors o tutors.
INSCRIPCIONS
Les inscripcions a les Curses es faran per internet a la pàgina www.catvila.org i es tancaran el
dimecres 7 de Setembre o quan hi hagi 600 participants inscrits. En cas de quedar dorsals
disponibles passada la data anteriorment esmentada, l'organització es reserva el dret d'acceptar
inscripcions amb un cost únic de 15 €.
CLASSIFICACIONS
Les classificacions seran publicades el mateix dia en www.catvila.org.
TROFEUS I PREMIS
Les classificacions es realitzaran per temps real de cursa que faci cada corredor, és a dir, la
diferència de temps entre el pas per la sortida i la línia d’arribada.
Els respectius guanyadors i guanyadores de la Cursa de 5 km i 10 km tindran trofeu com a
Guanyadors Absoluts de cadascuna de les proves i no entraran a la classificació per categoria.
Es lliuraran trofeus als tres primers classificats de cada categoria masculina i femenina per
cadascuna de les Curses (5 km, 10 km i infantils).
Hi haurà trofeu al Club o Entitat amb més participació, així com a l’atleta de més edat i al primer/a
atleta no guardonat de les Curses de 5 i 10 km, resident i empadronat a Viladecans.
Per a les categories Iniciació i Mini, no hi haurà classificació i es lliurarà una medalla a tots els
corredors arribats.
El lliurament de trofeus es farà aproximadament a les 11:30 h.

CONTROL DE LA PROVA I CRONOMETRATGE
Les Curses competitives seran cronometrades mitjançant l'empresa Novotiming. Tots els corredors
participaran en la cursa amb el seu pitral que portarà integrat un xip de control. Hi haurà
registrament de l’arribada de manera que es podrà verificar la correspondència entre el pitral i el
corredor arribat. Qualsevol corredor que finalitzi la Cursa sense pitral podrà ser desqualificat
immediatament.
ENTREGA DE DORSALS I XIPS
A la porta d’entrada de la Botiga Runnering – Base - Castelló Esports (situada al Carrer de Sant Joan
número 28 de Viladecans), divendres 9 de Setembre d'11 a 13 h i de 17 a 19 h. Dissabte 10 de
Setembre de 10 a 13 h.
Als Jardins de Magdalena Modolell, dissabte 11 de Setembre de 7:30 a 8.30 h.
Per recollir el pitral és imprescindible el resguard d'inscripció i DNI. Si algú/una esportista no pot
recollir el seu dorsal, el podrà recollir una altra persona portant el comprovant d'inscripció i DNI.
RECLAMACIONS
Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit a l’Organització, acompanyades de 50 €, com
a dipòsit, i només seran acceptades fins 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa.
En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.
RESPONSABILITAT I ASSEGURANÇA
El Club Atletisme Viladecans, Castelló Esports i l'Ajuntament de Viladecans, no es fan responsables
dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors
abans, durant i després de la competició. Els participants estan coberts per una assegurança
d'accidents.
SERVEIS CORREDORS
Hi haurà un avituallament líquid a la finalització de la prova i serveis sanitaris tant a l'arribada com a
la cua de la cursa. El servei de guarda-roba estarà situat als Jardins de Magdalena Modolell.
Les pertinences del corredor es posarà dins d'una bossa de plàstic marcada amb el dorsal
corresponent, d'aquesta manera l'organització no manipularà directament les bosses. Per motius
sanitaris no hi haurà vestuaris ni dutxes i només hi haurà lavabos.

DESQUALIFICACIONS
L'Organització podran desqualificar a aquells participants que no atenguin les indicacions tècniques
de l'organització com no portar el dorsal visible, no completar el recorregut de la prova
completament, etc.

PROTECCIÓ DE DADES
El sol fet d'inscriure's a la CURSA POPULAR DE VILADECANS, autoritza expressament a l'Organització
i als seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones
participants. Aquestes imatges podran figurar en tota mena de suports gràfics coneguts o
desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos 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. Les dades personals de cada
corredor només serà utilitzada per l'organització per a la gestió d'inscripcions i de resultats de la
cursa.
VEHICLES
Els únics vehicles que poden seguir la cursa seran els propis de l'organització.

