• La cursa està oberta a totes les persones que vulguin participar-hi. El mínim d’edat per participar a la prova són 14 anys. Els menors de 18
anys hauran de portar signada l’autorització del pare, mare i/o tutor legal, per mostrar-la el dia de la recollida del dorsal.
• La cursa serà el diumenge dia 21 d’octubre de 2018.
• La prova es tancarà 2 hores després d’haver començat.
• La distància és de 9 km, aproximadament.
• L’hora de la sortida és a les 10:00h.
• Hi hauran 2 avituallaments durant el recorregut.
• Tots els participants, pel sol fet d’acabar la cursa, un cop mostrin el seu dorsal rebran la bossa del corredor/a i un entrepà amb beguda..
• El preu de la inscripció és de 13€ fins el 20 d’octubre i de 15€ el dia de la cursa. Un cop realitzada la inscripció no es tornarà l’import de
la mateixa si la no participació de l’atleta és per causes alienes a l’organització.
• Les inscripcions es podran fer a partir de l’1 de setembre tan a través d’Internet, www.cursapuigdetiula.cat, o presencials als
establiments col·laboradors. El dia 20 d’octubre de 18h a 21h a la plaça del mercat es realitzarà l’entrega de dorsals i també es faran
inscripcions presencials. Sinó s’arriba el límit, també s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la cursa, de 7h a 8h.
• El corredor/a es considera finisher si realitza el recorregut marcat per l’organització al complert. El fet de saltar-se un punt de control
provoca la descalificació.
• La prova serà cronometrada i cal portar el dorsal visible durant tot el recorregut, especialment a l’arribada.
• El dorsal i la bossa del corredor es podran recollir a partir de dissabte 20 d’octubre de 18h a 21h al Poliesportiu Muncipal de Cubelles, i
el diumenge 21 d’octubre fins 30’ abans de l’hora de sortida.
• El lliurement de premis es farà a les 11.30h aproximadament. Es lliuraran trofeus als primers i primeres classificades per les següents
categories: júnior, sènior, màster 40 i màster 50 i local, i als primers segons i tercers de la general, masculí i femení. Els premis no son
acumulatius, excepte el de local.
• L’organització pot demanar el DNI o similar per a comprovar l’edat del corredor/a
• Les imatges que es prenguin dels participants es podran utilitzar per fer difusió de la mateixa prova o de les següents edicions.
• Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe, i any de naixement apareguin a les llistes públiques d’inscrits,
així com als resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.
• L’organització no es fa responsable dels danys que es puguin fer els corredors o que aquests puguin ocasionar a tercers.
• L’organització recomana als participants fer-se una revisió mèdica i/o prova d’esforç.. A tal efecte, l’organització no es fa responsable
de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores posteriors a la finalització de la mateixa.
• El fet d’inscriure’s a la prova és motiu d’acceptació del present reglament.
• Pel sol fet de participar-hi, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi sigui especificat, queda sota la decisió de l’organització.
• Hi haurà un servei de guarda-roba, així com l’ús de vestidors i dutxes.
Us demanem respecte pel medi natural.

• La cursa està oberta a totes les persones que vulguin participar-hi. El mínim d’edat per participar a la prova són 14 anys. Els menors de 18
anys hauran de portar signada l’autorització del pare, mare i/o tutor legal, per mostrar-la el dia de la recollida del dorsal.
• La cursa serà el diumenge dia 21 d’octubre de 2018
• La prova es tancarà 3 hores després d’haver començat. No hi haurà punt de tall.
• La distància és de 15 km, aproximadament.
• L’hora de la sortida és a les 9.30h, des del Poliesportiu Municipal de Cubelles.
• Hi hauran 2 avituallaments durant el recorregut, més el d’arribada.
• Tots els participants, pel sol fet d’acabar la cursa, un cop mostrin el seu dorsal rebran la bossa del corredor/a i un entrepà amb beguda.
• El preu de la inscripció és de 15€ fins el dia 20 d i de 18€ el dia de la cursa. Un cop realitzada la inscripció no es tornarà l’import de la
mateixa si la no participació de l’atleta és per causes alienes a l’organització.
• Les inscripcions es podran fer a partir de l’1 de setembre tan a través d’Internet, www.cursapuigdetiula.cat, o presencials als
establiments col·laboradors. El dia 20 d’octubre de 18h a 21h al Poliesportiu Municipal de Cubelles es realitzarà l’entrega de dorsals i
també es faran inscripcions presencials. Sinó s’arriba el límit, també s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la cursa, de 7h a 8h.
• El corredor/a es considera finisher si realitza el recorregut marcat per l’organització al complert. El fet de saltar-se un punt de control
provoca la desqualificació.
• El lliurement de premis es farà a les 11.30h aproximadament. Es lliuraran trofeus als primers i primeres classificades per les següents
categories: júnior, sènior, màster 40 i màster 50 i local, i als primers segons i tercers de la general, masculí i femení. Els premis no son
acumulatius, excepte el de local.
• L’organització pot demanar el DNI o similar per a comprovar l’edat del corredor/a.
• Les imatges que es prenguin dels participants es podran utilitzar per fer difusió de la mateixa prova o de les següents edicions.
• Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe, i any de naixement apareguin a les llistes públiques d’inscrits,
així com als resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.
• L’organització no es fa responsable dels danys que es puguin fer els corredors o que aquests puguin ocasionar a tercers.
• L’organització recomana als participants fer-se una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes les persones. A tal efecte, l’organització
no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores posteriors a la
finalització de la mateixa.
• El fet d’inscriure’s a la prova és motiu d’acceptació del present reglament.
• Pel sol fet de participar-hi, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi sigui especificat, queda sota la decisió de l’organització.
• Hi haurà un servei de guarda-roba, així com l’ús de vestidors i dutxes.
Us demanem respecte pel medi natural.

