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1. Cursa oberta a tothom que accepti i respecti el present reglament.
2. Cal ser major de 16 anys per participar a la cursa. Per a la caminada els menor de 16 anys han de portar
permís patern. La organització pot demanar el DNI en cas necessari.
3. Distància aproximada de 15 Km per la zona de Santa Coloma de Queralt, gairebé en la seva totalitat per
camins degudament senyalitzats i amb els corresponent avituallaments.
Itinerari: Plaça Major de Santa Coloma de Queralt, Ferrol, Mercadells, Mas Montuy, Sant Gallard i tornada a Santa
Coloma.
4. El circuit età controlat en aquells punts necessaris. L’ organització podrà desqualificar a tot aquell corredor
que no hagi completat la totalitat del recorregut o que no mostri una actitud adequada. El control de la cura
es tancarà a les 3 hores des de l’inici.
5. Categories: de 16 a 35, de 36 a 49, majors de 50, i general, tant masculí com femení.
6. Hi haurà servei d’ambulància.
7. La sortida serà a les 9.30 tant caminadors com corredors.
8. Tindran trofeu els tres primers de la general masculina i tres de la femenina, i el primer classificat de cada
categoria i atletes del Club Atlètic Santa Coloma (no acumulatius).
9. El dorsal haurà d’estar situat al pit de manera ben visible.
10. El dorsal s’entregarà presentant el reguard el mateix dia de la cursa.
11. Cronometratge oficial.
12. Entrepà calent i beguda per a tots els participants. Cada participant tindrà un obsequi de Pastas
Gallo, Frit Ravich, Punto Blanco, El Pastoret, Fruits Secs Torra, Haribo i un tapaboques.
13. Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament.
14. Les reclamacions es faran per escrit, un cop acabada la cursa i la decisió de l’ organització serà inapel·lable.
15. L’ organització declina tota responsabilitat pel que fa a accident o altres perjudicis que la participació de la
cursa pugui ocasionar als inscrits.
16. El participant dóna el seu consentiment perquè les seves dades personals vinculades al resultat de la competició, així com la seva imatge obtinguda de fotografies o vídeos que es puguin realitzar durant la celebració
de la cursa, es publiquen a qualsevol mitja publicitari on-line i off-line (inclosos revista, webs i xarxes socials)
sense perjudici del dret de cancel·lació.

www.tretzesports.es

La inscripció es tancarà el dijous dia 23 d’abril a les 20 hores o quan s’arribi als 500 inscrits.
Si queden places, les inscripcions fora termini valdran 15€.

