REGLAMENT DE LA CURSA
1. La 35a edició de la Cursa Popular Ciutat d’Olot – Sant Lluc 2017 tindrà
lloc el diumenge 8 d’octubre de 2017, amb sortida i arribada al Pavelló
Municipal d’Esports d’Olot i serà organitzada per l’empresa Entrenaments
Funcionals, S.L. i l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot.
2.

Les distància, ordre de sortia i categories són:
DISTÀNCIA
10.000 metres
(homologada)
5.000 metres (no
homologada)
5.000 metres (no
homologada)

3.

SORTIDA

ANY

9:30

1998 i anteriors

9:30

1998 i anteriors

9:30

Persones amb diversitat
funcional

Les categories, per a ambdues distàncies, són:
Individuals:
•
•
•
•
•
•

Júnior
Promeses
Sènior
Veterans A
Veterans B
Veterans C

1998 i 1999
1995, 1996 i 1997
1982 i 1994
de 35 a 44 anys
de 45 a 54 anys
més de 55

Parelles:
•
•
•

Parelles masculines
Parelles femenines
Parelles mixtes

4. La cursa de 10.000 metres es donarà per acabada a les 11:00 h. El
recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat i disposarà d’un punt
d’avituallament. És un recorregut urbà, mesurat i certificat pel Comitè de
Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Tot i haver diferents controls al
llarg de la cursa recordem que el circuit no està tallat al trànsit.

5. Pel que fa a la cursa de 5.000 metres (5.300 aproximandament), aquesta es
donarà per finalitzada també a les 11:00h. Com en la cursa de 10.000 metres,
el recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat. El recorregut per a
aquesta modalitat serà pràcticament idèntic al de la primera meitat de la cursa
de 10.000 metres, amb l’única diferència d’un desviament situat als darrers
metres del traçat. Aquesta petita diferència (d’uns 300 metres) farà que la
distància resultant no sigui homologada. El punt d’avituallament serà el mateix
que el dels 10.000 metres i es trobarà, aproximadament, al quilòmetre 4 del
recorregut. Tot i haver diferents controls al llarg de la cursa, recordem que el
circuit no està tallat al trànsit.
6. Les inscripcions es realitzaran per internet a través de la pàgina web de la
cursa a partir de l’1 d’agost de 2017 i fins el 6 d’octubre de 2017. En cas de
quedar xips disponibles o de no voler xip es podrà formalitzar la
inscripció el mateix dia i lloc de la cursa.
El preu de la inscripció a la cursa de 5 km serà:
Per categories individuals:
De l’1 d’agost al 31 d’agost – 8,00 €
De l’1 de setembre al 30 de setembre – 10,00 €
De l’1 d’octubre al 6 d’octubre – 13,00 €
El mateix dia de la cursa – 14,00 €
Per categories en parella:
De l’1 d’agost al 31 d’agost – 18,00 €
De l’1 de setembre al 30 de setembre – 20,00 €
De l’1 d’octubre al 6 d’octubre – 25,00 €
El mateix dia de la cursa – 26,00 €
Pel que fa al preu de la inscripció a la cursa de 10 km, aquest serà:
Per categories individuals:
De l’1 d’agost al 31 d’agost – 10 €
De l’1 de setembre al 30 de setembre – 12,00 €
De l’1 d’octubre al 6 d’octubre – 15,00 €
El mateix dia de la cursa – 16,00 €
Per categories en parella:
De l’1 d’agost al 31 d’agost – 20 €
De l’1 de setembre al 30 de setembre – 22,00 €
De l’1 d’octubre al 6 d’octubre – 27,00 €
El mateix dia de la cursa – 28,00 €

En cas de no participar a la cursa un cop formalitzada la inscripció, no és
retornarà l’import.
Els abonats a les instal· lacions esportives municipals (IEM), tindran un
descompte de 1,00 €. Per poder gaudir del descompte, obligatòriament hauran
d'ensenyar el carnet en el moment de recollir el dorsal.

Tots els inscrits a la cursa abans del dia 6 d’octubre tindran una bossa
obsequi.
7. El cronometratge i classificació de la cursa serà a càrrec de E.O.S.
Cronometratge, que proporcionarà a cada participant el corresponent dorsal i
xip.
8. Cada participant és responsable del xip que se li entrega; per això l’haurà
de tornar a l’arribada, fins i tot els qui no puguin acabar i/o abandonin la cursa;
en cas contrari, hauran de fer efectiu l’import de 16 €.
9. Els resultats de la cursa es publicaran el mateix dia .
10. En la cursa homologada de 10 km hi haurà trofeus per als tres primers
classificats de la general masculí i femení, per als primers de cada categoria
masculí i femení, per al primer comarcal masculí i femení, i per a la primera
parella. En referència a la cursa de 5 km, tindran trofeu els tres primers
classificats masculí i femení i la primera parella de la general. Els premis no
són acumulables. El lliurament de trofeus es farà tan bon punt s’acabin les
curses de promoció.
11. Hi haurà servei de dutxa, guarda-bosses i guarderia, a les instal· lacions
dels pavellons municipals d’esports.
12. Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la Comissió de Curses de
Fons de la Federació Catalana d’Atletisme.
13. El titular d’una inscripció dóna el seu consentiment al tractament de les
seves dades per a la finalitat de l’esdeveniment esportiu, i autoritza que siguin
incorporades a un fitxer automatitzat, així com que la seva imatge pugui
aparèixer en fotografies, vídeos i pàgines web destinades a la difusió pública
dels organitzadors.
14. L’empresa Entrenaments Funcionals, S.L. i l’Institut Municipal d’Esports i
Lleure d’Olot no es fan responsables dels danys físics, morals i/o materials
que els participants puguin patir o causar a tercers durant la cursa.
15. La inscripció i participació a la cursa implica l’acceptació d’aquest
reglament. L’organització decidirà qualsevol incidència que es pugui produir i
que no estigui prevista.

