REGLAMENT 2021
1.- L’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort organitza el dia
12 de desembre la quinzena edició de la cursa del Pont de
Vilomara i Rocafort MEMORIAL ALCALDE EVARISTO,
inclosa dins el calendari de la Federació Catalana d’atletisme, sota
el control del comitè català de jutges.
2.- Cursa oberta a tothom qui accepti i respecti, tant la distància
com el reglament.
3.- Hi hauran dues curses amb 2 distancies una de 10 Km i una
altra de 5 Km les dues seran circuit mixta terra asfalt
4.- Sortida. 11,00 del mati, les dues curses. Sortida de l’Avinguda
de la Constitució, davant plaça de l’Ajuntament.
5.- Arribada. Mateix lloc que la sortida. El control d’arribada es
tancarà a les 12.30 per les dues distancies
6.- La cursa segueix les directrius del Procicat i la FCA front la
Covid 19, es per això que podem haver modificacions successives
en tots els àmbits de la cursa
7.- Les categories pel 10 K seran les següents:
Sub 20 M
Sub 23 M
Senior M
Master M-1
Master M-2
Master M-3
Master M-4

Sub 20 F
Sub 23 F
Senior F
Master F-1
Master F-2
Master F-3
Master F-4

8.- Cursa 5 K open
9.- Trofeus de la cursa 10 K

2002/2003
1999/2000/2001
1998/1987
1986/1977
1976/1967
1966/1957
1956 i anteriors

Els 3 primers homes de la general masculina i les 3 primeres
dones de la general femenina,
El primer, segon i tercer de cada categoria. M/F
Aquells que tinguin premi o trofeu a la general no en tindran a la
seva categoria.
Premi local open: 5 primers atletes masculins i 5 primeres
atletes femenines. De la cursa de 10 k
10.-Trofeus de la cursa 5K als tres primers atletes masculins i a
les tres primeres atletes femenines.
Premi local open : 5 primers atletes masculins i 5 primeres atletes
femenines.

11.-Els trofeus que no s’hagin recollit 7 dies després de la
competició a la Sala Polivalent no podran ser reclamats.
12.-L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar
l’edat i la identitat de l’atleta.
13.- Per poder participar i optar a classificar-se s’ha de participar
amb el xip i el dorsal corresponent. Aquets s’haurà de dur en un
lloc ben visible, i no portar-lo doblegat.
14.- La cursa està degudament senyalitzada i el transit romandrà
restringit en tot el circuit.
15.-Tot i haver arribat a la meta, l’atleta que no hagi completat el
recorregut o al qual se li comprovin irregularitats, serà
desqualificat.
L’organització podrà desqualificar a tot aquell atleta que es mostri
despectiu o incorrecte.
16.- Les reclamacions es faran per escrit al jutge àrbitre,
acompanyades de 50 €, 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.
17.- Tots/es els/les atletes participants declaren disposar de bona
salut i forma física suficient per realitzar la cursa sense perjudicis
personals.
18.- L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals
i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i
espectadors durant, abans i després d’aquesta competició.
19.- Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la Comissió
de Curses de Fons de la Federació Catalana d’Atletisme.
Pel sol fet de participar-hi, s’accepta aquest reglament, tot allò
que no hi estigui previst serà sotmès a la decisió de
l’organització.
20.- Els participants autoritzen a l’Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort a poder utilitzar les imatges en les que
apareguin sempre que sigui per a la promoció de l’esport, en
general, i per a la publicitat i promoció de la Cursa en especial.

CURSES DE PROMOCIÓ 2021

Sub 8
Sub 10
Sub 12
Sub 14
Sub 16
Sub 18

2014/2015
2012/2013
2010/2011
2008/2009
2006/2007
2004/2005

Cursa
Cursa
Cursa
Cursa
Cursa
Cursa

A
A
B
B
B
B

10.00 hores 500 mts
10.00 hores 500 mts
10.15 hores 1500 mts
10.15 hores 1500 mts
10.15 hores 1500 mts
10.15 hores 1500 mts

La sortida A consta d’atletes sub 8 i 10
benjamins).

(pre-benjamins i

La sortida B consta d’atletes sub 12,14,16,18 (alevins, infantils,
cadets i juvenils)
Els pares/tutors i els familiars dels participants de la prova
entenen que els corredors participen voluntàriament i sota la seva
pròpia responsabilitat, per tant exoneren de tota responsabilitat a
l’organització de la prova, col·laboradors, patrocinadors i altres
participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de
responsabilitat civil contra les esmentades parts.
Així mateix autoritzen a l’organització de la cursa, a gravar
imatges de la mateixa, utilitzar-les i difondre-les per tots els
mitjans inclòs internet, amb finalitat de promoció, difusió i
publicitat de la prova, respectant en tot cas els drets dels
participants. La inscripció a la prova implica l’acceptació del
present reglament.

