REGLAMENT DE LES CURSES DE PROMOCIÓ
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 distàncies a córrer, els horaris de sortida per categories són:

DISTÀNCIA
250 metres

SORTIDA
11:05

500 metres

11:15

2.500 metres
1.500 metres
500 metres
500 metres

11:25
11:25
11:40
11:50

3. Les categories són:
• Caganius
• Prebenjamí
• Benjamí
• Aleví
• Infantil
• Cadet
• Juvenil

ANY
2012 i posteriors
Persones amb
diversitat funcional
2000 a 2003
2004 a 2007
2008 a 2009
2010 a 2011

2012 i posteriors
2010 i 2011
2008 i 2009
2006 i 2007
2004 i 2005
2002 i 2003
2000 i 2001

4. La inscripció a les curses de promoció són gratuïtes i 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. També es podran fer el mateix dia, fins a mitja hora
abans de l’inici de les curses, amb un recàrrec de 3,00€.
5. Els resultats de la cursa es publicaran el mateix dia.
6. Hi haurà un trofeu per al primer classificat femení i masculí de les

categories; juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí i prebenjamí. En la
categoria caganius rebran tots una medalla. El lliurament de trofeus es farà
tan bon punt s’acabi cada cursa.
7. Hi haurà servei de dutxa, guarda-bosses i guarderia, a les instal· lacions

dels pavellons municipals d’esports.
8. 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.
9. 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.
10. 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.

