REGLAMENT RUNNING 1900
Pericos Solidaris del RCD Espanyol amb la col.laboració del Club d’Atletisme Cornellà
Atlètic, del Club d’Atletisme Pratenc i dels Ajuntaments de Cornellà de Llobregat i del
Prat de Llobregat, organitza la Cursa Solidària "RUNNING 1900"el proper diumenge 12
de novembre de 2017, amb sortida entre el CC Splau i l’Estadi i arribada al terreny de
joc.
La cursa està oberta a totes les persones sense límit d'edat i sexe. Els menors d’edat
podran participar lliurant l’autorització del seu pare/mare o tutor corresponent en el
moment de la recollida del dorsal.
Distàncies, categories i horaris
Cursa de 10 Km. / Sortida 10.30 h.







Absolut (masculí i femení)
Júnior (masculí i femení), de 15 a 24 anys
Sènior (masculí i femení), de 25 a 34anys
Veterà A (masculí i femení), de 35 a 44 anys
Veterà B (masculí i femení), de 45 a 54 anys
Màsters (masculí i femení), 55 anys en endavant
Lliurament de premis: 11.45 hores
Els premis no són acumulatius

Cursa de 5 Km. / Sortida 9.30 h.
 General (masculí i femení)
Juvenils nascuts 2003-2005
Jùniors nascuts 2000-2002
Lliurament de premis: 10 hores
Els premis no són acumulatius
Cursa de 500 m. / Sortida 12h.
 Nascuts a partir del 2010
Cursa no competitiva
Cursa de 1.000 m. / Sortida 12.10 h.
 Nascuts entre 2006 i 2009
Cursa no competitiva

Sistema de cronometratge:
El sistema de cronometratge correrà a càrrec de Championchip, que disposa d’un
sistema de control de temps certificat per la Federació Catalana d’Atletisme i
plenament testejat en diverses curses de gran volum de corredors.
• Per participar a les curses de 5 i 10 Kms. és obligatori córrer amb el dorsal
assignat per l’organització ben visible i xip oficial. En cas de disposar de xip
groc oficial Championchip, cal fer constar-ne el codi de registre al moment de
fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l’organització en facilitarà un xip
d’un sol ús a retornar un cop acabada la cursa en arribar a la meta.
• En les curses de promoció no hi haurà control de temps però si dorsal
personalitzat . No es farà servir cap tipus de xip.
Cursa dins del calendari de la FCA:
Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la Comissió de Curses de Fons de
la Federació Catalana d'Atletisme. La participació en aquesta cursa implica
l'acceptació de la totalitat d'aquest reglament. Tot el que no hi sigui especificat,
queda sota la decisió de l'organització.
Recomanacions i altres
L'organització declina tota la responsabilitat quant als possibles perjudicis que la
participació en aquesta cursa pugui comportar als esportistes i/o espectadors.
Les entitats organitzadores podran realitzar els canvis que tècnicament siguin
necessaris per al bon desenvolupament de la cursa, tant en els circuits com en el
reglament, si les circumstàncies així ho aconsellessin o ho obliguessin.


Es recomana venir amb transport públic o caminant per evitar problemes
d'aparcament.



La cursa tindrà servei de guarda roba.



Servei de llebres (40’, 45, 50’, 55’ i 60’) a càrrec de corresolidaris.org

Inscripcions
Inscripció cursa 10 KM:
https://xipgroc.cat/ca/curses/Espanyol2017/10k/inscripcio/llarga
Comprovant cursa 10 KM
https://xipgroc.cat/ca/curses/Espanyol2017/10k/inscripcio/llarga/cerca_compro
vant
Inscripció cursa 5 KM
https://xipgroc.cat/ca/curses/Espanyol2017/5k/inscripcio/curta
Comprovant cursa 5 KM
https://xipgroc.cat/ca/curses/Espanyol2017/5k/inscripcio/curta/cerca_comprov
ant
Inscripcions curses Promoció:
https://xipgroc.cat/ca/curses/Espanyol2017/inf/inscripcio/no-competitiva
Comprovant curses Promoció
https://xipgroc.cat/ca/curses/Espanyol2017/inf/inscripcio/nocompetitiva/cerca_comprovant
Inscripcions presencials a partir del 23 d’octubre
En els punts d'inscripció presencial s’haurà de realitzar el pagament en metàl·lic.
Caldrà fer el pagament en el moment de formalitzar la inscripció.
•
•
•

Recepció RCDE Stadium: de 10 a 14 i de 15.30 a 18 hores de dilluns a dijous i
divendres de 10 a 15 hores
RCDEstil Shop Cornellà: dilluns a dissabte: 10.30 a 14 i de 15.30 a 19 hores
(excepte RCDE-BETIS)
RCDEstil Shop Ciutat Esportiva Dani Jarque:
o Dimarts i divendres de 16.45 a 20.15 hores
o Dissabte: De 10.30 a 14 hores

Preus d’inscripció


Curses 10 i 5 Kms: 10 €



Curses infantils de promoció: 5 €



2 euros pel lloguer del xip (qui no en tingui)

Inscripcions obertes fins dijous 9 de novembre fins les 9 del matí o fins arribar al
límit de participants (2.000 corredors/es a les curses de 10 i 5 km. i 500
corredors/es a les de promoció 500 i 1.000)
Els atletes sense dorsal no podran ni sortir, ni entrar a meta. Personal de la
organització s’encarregarà d’aplicar aquesta normativa.
A les curses de promoció infantil s'admetran inscripcions fins a 45 minuts abans
de la prova. Es recollirà el dorsal en el moment de formalitzar la inscripció.
Aquesta cursa no tindrà classificació ni trofeus.
Recollida de dorsal, xip i samarreta
Tots els participants de la I Cursa Solidària“RUNNING 1900” Cornellà/El Prat,
podran recollir la samarreta i dorsal els següents dies i hores:




Divendres 10 de novembre: Estadi RCD Espanyol. Porta 16. De 16 a 20h
Dissabte 11 de novembre: Estadi RCD Espanyol. Porta 16. De 10 a 14 i de 16
a 20 h.
Diumenge 12 de novembre: fins a les 9 hores del matí

Es recomana venir a recollir la samarreta i la bossa del corredor, així com el
dorsal-xip el divendres o dissabte per evitar les cues que es formen el dia de la
cursa.
Es farà una estimació de mides de samarretes. En el moment de lliurar la bossa
del corredor es podrà demanar la mida desitjada fins esgotar les existències.
La organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat i edat de
l’atleta al recollir el dorsal. Si recolliu el d'un altre participant es necessitarà DNI
original o fotocòpia de l'altre participant.

Trofeus i obsequis per categories
Cursa

10KM

5KM

Categoria
Absolut
Júnior (de 15 a 24 anys)
Sènior (de 25 a 34 anys)
Veterà A (de 35 a 44 anys)
Veterà B (de 45 a 54 anys)
Màsters (de 55 anys en endavant)
General Absolut 5KM
Juvenils
Júniors
Totals

Masc.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
29

Fem.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
29

Total
6
6
6
6
6
6
6
6
6
58

Medalles

Un cop finalitzades les curses es penjaran les classificacions diferenciant les
diferents categories que prenen part en cada cursa. Les classificacions i els
diplomes estaran disponibles un cop finalitzada la cursa a la web de
Championchip.cat.
Llei Orgànica de Protecció de Dades
Tot participant a la III Cursa Solidària “RUNNING 1900” Cornellà/El Prat pel fet
d’inscriure’s a la mateixa dona el seu consentiment per a que el RCD Espanyol,
per sí mateix o per terceres entitats, faci ús de les imatges de la prova per a la
seva promoció, així com el tractament informàtic amb finalitat exclusivament
esportiva, promocional o comercial de les seves dades personals.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de la
protecció de dades personals, el participant podrà exercir el seu dret a aquest
fitxers amb l’objectiu de rectificar o cancel·lar de forma parcial o total el seu
contingut. Per exercir aquest dret, haurà de sol·licitar-ho per escrit al domicili
social del RCD Espanyol (Avinguda del baix Llobregat, 100 08940-Cornellà de
Llobregat, Barcelona).
Enguany, la causa solidària a qui es destinaran els fons serà la PID FOUNDATION, Unitat
Hospitalària de la Vall d’Hebron.

