REGLAMENT
1 Dia de la Cursa
Diumenge, 30 de desembre de 2018
Sortida: 10:00 hores des del TecnoCampus de Mataró.
Organitza: Centre Atlètic Laietània, amb el suport de GESPORT - Gestió Esportiva del Maresme i
l’Ajuntament de Mataró.
La cursa està oberta a totes les persones que hi vulguin participar.
2 Distància i recorregut
És de 5 Km per un recorregut planer, amb sortida i arribada a la zona del TecnoCampus. Tots els
participants hauran de respectar el circuit, que estarà degudament senyalitzat i marcat cada
quilòmetre.
3 Tancament de la prova
El tancament de la prova es produirà a les 11:00 hores, al cap d'una hora d’haver començat.
4 Per participar
Per participar-hi i optar a la classificació, és obligatori córrer amb xip i fer efectiu l'import de 7 euros
corresponent als drets d'inscripció. Si es participa amb xip propi (de color groc), caldrà fer-ho constar al
formulari d'inscripció online, indicant-ne el codi. Qui no tingui xip propi abonarà 8 euros i participarà
amb un xip (de color blanc) que l’organització lliurarà junt al dorsal.
5 Responsabilitat civil i assegurança d'accidents
La participació a l'esdeveniment està sota responsabilitat i propi risc dels participants a la cursa, tot i
així l'organització té contractada una pòlissa de responsibilitat civil, i una assegurança d'accidents per
a cada esportista.
6 Cancel.lació de la inscripció
En cap cas es tornaran els diners de la inscripció, tret que la prova es suspengui per decisió de
l'organització i per causes imputables a la mateixa. La inscripció, en aquesta 1a edició, es tancarà el
divendres, 28 de desembre, a les 9h o quan s'assoleixin els 500 inscrits.
7 Classificació i premis
Es publicaran els resultats amb els llocs i temps de tots els participants, gràcies al cronometratge per
mitjà de xip amb Championchip. Rebran un guardó els 3 primers de la classificació general masculina i
les 3 primeres de la classificació general femenina, així com el/la 1r/a de la categoria de joves fins a 20
anys i el/la 1r/a de la categoria de veterans (a partir de 50 anys).
8 Serveis i lliurament oficial de dorsals
La prova comptarà amb WC, Guarda-roba i amplia aparcament. El lliurament de dorsals es farà el
mateix dia de les 8:30 a les 9:45 h a l’interior del TecnoCampus (Mataró), però l’organització també
posarà un punt de lliurament de dorsals previ, a DRIVIM (Mataró) el dia abans de 17:30 a 19:30 h.
9 Acceptació del reglament
El fet d’inscriure’s i participar en la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament. L'organització
decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui prevista.
El comitè organitzador

