12a Cursa i Caminada Popular

Perfil

Bràfim – Ermita de Loreto
23 de març de 2014
Tant la Caminada com la Cursa tenen un recorregut de 13,950km
aproximadament, dels quals 6,720Km transcorren per camins de
terra, 6,370km per camins asfaltats i 860m de tallafocs.

Recorregut

Inscripcions
A partir del 10 de febrer fins el 19 de març de 2014
Inscriu-te a www.cursabrafim.cat
Preus
Del 10 al 13 de febrer o fins arribar als 100 inscrits: 11 €
Del 14 de febrer al 16 de març: 14 €
Del 17 al 19 de març: 16 €

Informa’t a

Visita’ns a

www.cursabrafim.cat

www.facebook.com
Cursa I Caminada Bràfim
Ermita de Loreto

REGLAMENT
1. Obert a tothom que accepti aquest reglament i respecti l’entorn natural.
2. Els menors de 18 anys hauran de portar permís patern que us podeu
descarregar a la mateixa pàgina web. L’autorització s’ha d’entregar en el moment
de recollir el dorsal.
3. La distància serà de 13.950m amb punts de control i avituallament al km 4,5 a
l’àrea de lleure de Vilabella, km 8,5 a la Polla-Rossa i al km 10,8 final del tallafocs
de la Torre del Moro.
4. La cursa estarà senyalitzada durant tot el recorregut.
5. Hi haurà servei de Creu Roja.
6. La cursa tindrà sortida el 23 de març de 2014 a les 9:00 pels caminants i 9:30
pels corredors, al Centre Cívic de Bràfim i tindrà arribada a l’ermita de Loreto a
Bràfim.
7. Categories i premis:
M1 masc. i F1 fem. de 16 a 19 anys.
M2 masc. i F2 fem. de 20 a 34 anys.
M3 masc. i F3 fem. de 35 a 39 anys.
M4 masc. i F4 fem. de 40 a 44 anys.
M5 masc. i F5 fem. de 45 a 49 anys.
M6 masc. i F6 fem. de 50 a 54 anys.
M7 masc. i F7 fem. de 55 a 59 anys.
M8 masc. i F8 fem. de 60 a 64 anys.
M9 masc. i F9 fem. de 65 en endavant.
PREMIS
- Premi al 1r classificat de cada categoria.
- Premi als 5 primers classificats de la general absoluta i a les 3 primeres
classificades de la general femenina.
- Trofeu “Memorial Antonio Martinez” al 1r classificat categoria M9.
- Premi per al primer atleta masculí i femení en passar per la Torre del Moro
(370m).
- Premi per al primer atleta masculí i femení de cada municipi per on passa la
cursa (Bràfim, Vilabella, Salomó i Montferri).
Exceptuant el premi al primer atleta en arribar a la Torre, la resta de premis no
seran acumulatius.

8. Només s’agafarà el temps d’arribada i optaran als premis de la classificació els
corredors.
9. Samarreta tècnica i esmorzar per a tots els participants. L’entrega de la bossa
d’obsequis serà a la recollida del dorsal i el xip.
10. El xip es retornarà immediatament a l’arribada a l’organització.
11. Al final de la cursa es faran diversos sorteigs entre tots els participants.
12. Els drets d’inscripció aniran variant segons les dates o el nombre d’incrits tant
per caminants com per corredors. Totes les inscripcions seran online. En
qualsevol dels casos, no es retorna l’import de la cursa.
13. La inscripció quedarà tancada el 19 de març o en arribar als 750 participants.
14. No s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la cursa.
15. El dorsal haurà d’estar situat al pit, de manera visible.
16. El control de la cursa es tancarà a les 2:00h des de l’inici de la mateixa.
17. El dorsal i el xip es donaran presentant el resguard de la transferència i el DNI,
el dissabte 22 de març de 18:00 a 21:00 o el mateix dia de la cursa, a partir de les
8:00 del matí.
18. Hi haurà servei de guarda-roba a la sortida, que després serà traslladat a
l’arribada. El servei no guardarà la bossa d’obsequis del participant. Caldrà posarla dins una bossa de mà.
19. L’organització declina tota responsabilitat per danys i perjudicis o lesió que
els participants puguin patir o causar a tercers.
20. Es reserva el dret a utilitzar les imatges resultants dels participants el dia de la
cursa per la seva utilització en events posteriors si ho considera necessari.
21. Els inscrits manifesten que es troben físicament aptes per a disputar la prova i
que hi participen sota la seva responsabilitat.
22. L’organització no garanteix que tots els participants tinguin la talla de
samarreta sol·licitada.
23. Tal com indica la normativa de l’esdeveniment, els menors d’edat hauran de
portar signada l’autorització que trobareu en aquesta mateixa pàgina web.
L’autorització s’ha d’entregar en el moment de recollir el dorsal.
24. En funció de les dates els preus aniran variant.
25. Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament i s’assumeix el risc de
la pràctica esportiva no federada, d’acord amb la legislació vigent. Tot allò que no
sigui establert queda sota la decisió de l’organització.

Organitza

