5000 en pista
a Barberà del Vallès 2018
REGLAMENT

Article 1. La Unió Atlètica Barberà i l'Ajuntament de Barberà del Vallès, organitzen la 1a CURSA “5.000
m en pista”, el proper dimarts 22 de maig de 2018 a partir de les 17:45.
INSCRIPCIONS: Fins el dissabte 19 de Maig del 2018 a la intranet de la Federació Catalana d’Atletisme.
PARTICIPANTS: Sense límit d’inscripció.
DORSALS: Els participants i responsables de les entitats recolliran els dorsals el mateix dia de la prova
a la caseta d’informació. Es facilitaran, a la mateixa caseta:
•

Imperdibles per la subjecció del dorsal.

•

Horari de la cursa.

Es recomana recollir el dorsal amb temps suficient i presentar‐se a les curses amb 15 minuts d’antelació

Article 2. Les sortides que s'estableixen per a totes les categories son:
Horari cursa “5.000 m en pista”
Hora

Categoria

Distància

17:45

Sub 8 masc.

600 m.

17:55

Sub 8 fem.

600 m.

18:05

Sub 10 masc.

1.000 m.

18:15

Sub 10 fem.

1.000 m.

18:25

Sub 12 masc.

2.000 m.

18:45

Sub 12 fem.

2.000 m.

19:00

Sub 14 masc.

3.000 m.

Sub 16 masc.

3.000 m.

Sub 14 fem.

3.000 m.

Sub 16 fem.

3.000 m.

19:20

Entrega de premios Sub 8 a Sub 16
19:40

Sub 18 fem.

5.000 m

Sub 20 fem.

5.000 m

20:15

Sub 23 fem.

5.000 m

Sènior fem.

5.000 m

Master 35‐44 fem.

5.000 m

Master 45‐54 fem.

5.000 m

Master 54‐ fem.

5.000 m

Sub 18 masc.

5.000 m

Sub 20 masc.

5.000 m

Sub 23 masc.

5.000 m

Sènior masc.

5.000 m

Màster 35‐44 masc.

5.000 m

Màster 45‐54 masc.

5.000 m

Màster 54‐ masc.

5.000 m

Entrega de premios cursa 5000
* La organització podrà modificar els horaris

Article 3. Hi haurà medalles per als tres primers atletes masculins i femenins de cada categoria.

Article 4. S'instal∙larà una parada d'avituallament “líquid” i fruita a la zona d’ arribada.

Article 5. Els atletes federats quedaran coberts per l’assegurança de la seva fitxa federativa. Per als
atletes nos federats es contractarà un assegurança per l’activitat.

Article 6. El cost de les inscripcions és de 6 € per atleta per a la cursa de 5000 metres des de Sub 18 a
Màsters, de 4 € per atleta per a les curses de les categories Sub14 i Sub16 i de 3 € per atleta per a les
curses de categories de Sub12 a Sub8.El pagament es farà en el moment de recollir els dorsals .
Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar al següent telèfon: 931 198 712, l’horari d’atenció el podreu
trobar a la web del club.
IMPORTANT: s’acceptarà inscripció el dia de la prova amb un cost addicional de 1 euro de la prova a
realitzar.
No s’acceptaran canvis de noms el dia de la cursa.

Article 7. Cada participant únicament tindrà dret a participar en una sola cursa; el fet de fer‐ho en
dues serà penalitzat amb la desqualificació en amb dues curses.

Article 8. Les curses només podran ser suspeses en cas que per inclemència del temps o qualsevol
altre problema així ho determini el Sr. Jutge Àrbitre, sent el seu veredicte inapel∙lable.

Article 9 Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit a la organització, acompanyades de
10€ com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de
la cursa. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.

Article 10 L'organització no se'n fa responsable de la custòdia del vestuari i objectes personals dels
participants.

Article 11. La Unió Atlètica Barberà no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que
puguin causar o causar‐se els participants i espectadors durant aquesta competició.

Article 12. La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del present Reglament.
Tanmateix, la inscripció també implica autoritzar expressament a l’organització, als seus patrocinadors
i a la Federació Catalana d’Atletisme a què utilitzin gratuïtament imatges fixes i/o en moviment de la
seva persona preses amb ocasió de la seva participació en la competició. Aquestes imatges podran
figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos
a tot el món i durant el període màxim establert per la normativa en vigor, inclosa la possible pròrroga
un cop finalitzat el període previst.
Barberà del Vallès 25 d’abril de 2018.
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