
   

DOSSIER DEL CORREDOR 

CAMPIONAT DE CATALUNYA EN 5K 

EN RUTA – SANTA CRISTINA D’ARO 

  



 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

Dia i hora: dissabte 29 d’agost a les 20.30h 

Lloc: Santa Cristina d’Aro (Girona) 

Prova: 7è Campionat de Catalunya de 5k en ruta absolut masculí i femení 

ON ES L’ARRIBADA? 

Arribada – Carrer Tauler, 82 

 ON ES LA SORTIDA? 

Sortida – Avinguda de la Costa Brava 

 QUAN PUC RECOLLIR EL MEU DORSAL?  

Durant el dissabte 29 d’agost de 18.30h a 20h a la mateixa sortida i zona d’escalfament 

RECORREGUTS I DESNIVELL 

Recorregut: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/5k-santa-cristina-55390701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/5k-santa-cristina-55390701


 

 

CATEGORIES 

Només hi haurà Classificació General, Absoluta Masculina i Absoluta Femenina. 

PREMIACIONS I TROFEU 

Hi haurà premis en metàl·lic per als primers classificats de la prova i que correspondran 

als següents resultats: 

 1r/a classificat/da: 200€  

2n/a classificat/da: 150€  

3r/a classificat/da: 100€  

4rt/a classificat/da: 75€  

5è/a classificat/da: 50€ 

 

SEGURETAT 

Normes de seguretat. Per a la realització d’aquesta competició, es seguiran els 

protocols derivats de la normativa de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física 

i de la RFEA per la represa de la activitat física i l’esport 

 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ, HIGIENE I SEGURETAT 

- Els atletes recolliran el seu dorsal de la competició , on hauran d’entregar signada una 

declaració responsable respecte a la COVID-19 (els menors pel responsable legal) que 

trobareu al final d’aquest reglament.  

- És obligatòria la mascareta per tothom en tots els voltants a l’espai habilitat per la 

prova. 

 - Els esportistes no hauran de dur la mascareta posada en el moment de 

l’escalfament, la posta a punt, la competició i la tornada a la calma. Si abans d’estar a 

les zones habilitades.  

- Els esportistes són responsables de mantenir la distància mínima de seguretat 

establerta per les autoritats sanitàries.  

- No es permet cap tipus de contacte entre participants: jutges, entrenadors, 

esportistes i espectadors. 



 

 - Només es podrà realitzar l’escalfament en la zona i el sentit marcats per 

l’organització. 

 - A la zona d’escalfament només podrà haver-hi esportistes.  

- Hi haurà control de temperatura a l’entrada. 

 - Hi haurà punts de desinfecció de mans.  

- El públic només podrà moure’s per la zona i el sentit de circulació establert per 

l’organització. 

 

METEOROLOGIA PREVISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


