
13 de febrer de 2011 

diumenge 13 de febrer de 2011,  a les 10 del matí

sortida i arribada: rambla de Nostra senyora

participació: oberta a tothom

inscripcions

Les inscripcions es podran fer per internet a la web atletisme.cat 

a partir del 3 de gener.

inscripcions limitades a 700 atletes.

preu: 10 €. per als de xip groc: 9 €.

recorregut

circuit urbÀ i 
totalment pla

km 1 i6

km 3
km 8

entrega de dorsals
guarda-roba

km 2 i7

km 4 i9

organitzadors:

rambla de nostra senyora
avinguda de barcelona
carrer del cid
carretera d’igualada
carrer de la parellada
plaÇa de la constituciÓ
carrer del vall del castell
plaÇa de l’oli
plaÇa de Jaume i
carrer de santa maria
plaÇa de la vila
carrer de sant Joan
rambla de nostra senyora
rambla de sant francesc
avinguda de tarragona



•	La	participació	és	oberta	a	tothom,	sense	distinció	d’edat,	
de	sexe	o	de	nacionalitat.

• La	sortida	es	donarà	el diumenge dia 13 de febrer de 
2011, a les 10 del matí. 

• La sortida i l’arribada	estaran	situades	a	la	rambla	de	
Nostra	Senyora,	a	l’alçada	de	la	plaça	del	Penedès.

•	Tota	la	informació	es	pot	trobar	a	les	web		
www.vilafranca.cat	i	www.fondistespenedes.cat.

• La	distància serà	de	10	km,	certificada	per	Tretzesports,	
Champion	 Chip,	 en	 un	 circuit	 urbà	 de	 5	 km,	 al	 qual	 es	
donaran	dues	voltes.

•	L’avituallament	serà	al	quilòmetre	5	i	a	l’arribada.

•	Tots	 els	 participants,	 pel	 sol	 fet	 d’acabar	 la	 cursa,	 rebran	un	
obsequi	(samarreta	tècnica	de	màniga	llarga).	

•	Les	 inscripcions	 es	 podran	 fer	 per	 Internet	 a	 la	 web 
atletisme.cat. Inscripcions	 limitades	 a	 700	 atletes,	 previ	
pagament	amb	targeta	de	crèdit.

•	El	preu	de	la	inscripció	serà	de	10	€.	I,	per	als	de	xip	groc,	9	€.

•	Les	inscripcions	es	podran	fer	a	partir	del	3 de gener.	No	
es	faran	inscripcions	sota	cap	concepte	el	dia	de	la	cursa.	

•	Control	mitjançant	xip.	Els	que	disposin	de	xip	groc,	ho	han	
de	fer	constar	en	el	moment	de	la	inscripció.	Els	que	no	en	
disposin,	cal	que	 recullin	el	xip	 juntament	amb	el	dorsal,	 i	
que	el	retornin	en	arribar	a	meta.	

•	El	 dorsal,	 el	 xip	 i	 el	 regal	 es	 podran	 recollir	 a	 partir	 del	
dissabte	durant	tot	el	dia	(de	9	a	13	h	 i	de	16	a	20	h)	 i	el	
diumenge	fins	a	una	hora	abans	de	la	sortida,	al	recinte	de	
Cal	Figarot,	situat	al	carrer	del	General	Prim,	11	(local	dels	
Castellers	de	Vilafranca).

•	L’entrega	de	premis	es	farà	a	les	11.30	hores	i	es	lliuraran	
els	premis	als	5	primers	homes	i	a	les	3	primeres	dones	de	
la	general,	i	un	premi	per	categoria	i	un	per	equips	amb	la	
suma	dels	5	primers	components.	Els	que	tinguin	premi	a	la	
general	no	en	tindran	a	la	seva	categoria.

•	Les	categories	es	regiran	per	l’any	de	naixement	i	quedaran	
establertes,	tant	per	a	la	masculina	com	per	a	la	femenina,	de	
la	manera	següent:

categoria Homes dones

nascuts 1992/96 
(15-19 anys) 1 6

nascuts 1972/91 
(20-39 anys) 2 7

nascuts 1962/71 
(40- 49 anys) 3 8

nascuts 1952/61 
(50- 59 anys) 4 9

nascuts 1951 i anteriors 
(60 anys +) 5 10

•	Les	 rECLamaCIoNS	 es	 faran	 per	 escrit	 al	 Club	 Fondistes	
Penedès,	el	qual	decidirà	en	un	termini	de	7	dies.	La	decisió	
que	adopti	serà	inapel·lable.

•	L’organització	pot	demanar	el	DNI	o	similar	per	comprovar	
l’edat	de	l’atleta.

•	Les	 imatges	 que	 es	 prenguin	 dels	 participants	 es	 podran	
utilitzar	per	fer	difusió	de	la	mateixa	prova	o	de	les	següents	
edicions.

•	L’organització	no	es	fa	responsable	dels	danys	que	es	puguin	
fer	els	corredors	o	que	aquests	puguin	ocasionar	a	tercers.	

•	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	servei	de	dutxes	(zona	esportiva)	i	de	guarda-roba.

•	Es	 farà	 un	 50%	 de	 descompte	 en	 l’aparcament	 soterrani	
situat	a	la	zona	de	sortida.

reglament

col∙laboradors 

www.vilafranca.cat 
www.fondistespenedes.cat

t. 93 817 23 18

mÉs info a:


