
                                                                                                                                     
 

 

1. El SKI CLUB CAMPRODON amb la Col·laboració de L’Ajuntament de Camprodon, 

organitza el dia 21 d’Agost de 2019 a les 17,30 hores, la 25a edició de la Cursa Popular 

de d’Estiu sobre una distància de entre 1,5 i 4km com a màxim segons les categories.  

2. La inscripció és oberta a tothom, a partir de 3 anys en endavant, sense distinció de 

sexe o nacionalitat. Cada corredor/corredora participa sota la seva responsabilitat i 

assumeix també tenir el nivell de condició física suficient per fer front a la prova.  

3. Els participants a la cursa podran recollir el seu dorsal en el moment de la inscripció a 

la oficina de Turisme de l’Ajuntament de Camprodon del C/ Isaac Albéniz i també a la 

zona de sortida a partir de les 16:00 fins a les 17:00 hores. Es demana molt especialment 

recollir el dorsal a la oficina de Turisme dies abans de la cursa. 

Es recomana la inscripció anticipada via telemàtica a través de 

https://www.skiclubcamprodon.org/ 

4. Drets d’inscripció:  

Adults (Majors de 13a) socis SCC: 1,5 euros (amb dorsal amb codi de barres) 

Adults (Majors de 13a) no socis: 3 euros (amb dorsal amb codi de barres) 

Menors de 14 a Socis:  0,0 Euros 

Menors de 14 a No socis:  2,0 Euros. 

 5. El termini màxim d’inscripció finalitza a les 17,00 hores del 21 de Agost. Això no 

obstant, el nombre màxim de participants és de 500, i es tancarà el període d’inscripció 

en assolir aquesta xifra. No s’admetran inscripcions el mateix dia de la cursa mes tard 

de les 17,00h.. En cap cas és retornaran els diners de la inscripció.  

6. La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació total d’aquest reglament. 

L’organització pot demanar el DNI o una altra identificació per comprovar l’edat i/o 

identitat de l’atleta.  

7. El cronometratge de la cursa es farà mitjançant el sistema de lector òptic de codi de 

barres del Dorsal pel control de temps. 

 



                                                                                                                                     
 

8. Només s’inclouran a les classificacions els corredors i corredores que comencin, 

segueixin i acabin tot el recorregut amb el dorsal, i que traspassin la línia d’arribada 

abans del temps límit establert, que serà de 30 minuts.  

9. La participació en l'esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels 

participants a la cursa. L’organització s'eximeix de tota responsabilitat pels danys que 

els participants puguin ocasionar durant la cursa, a ells mateixos o a terceres persones.  

10. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament la resoldrà, en última 

instància, el Director de la cursa. Les reclamacions i suggeriments es faran per escrit una 

vegada hagi finalitzat la cursa. La decisió de l’organització serà inapel·lable. 

11. Les classificacions establertes seran les següents: 

 

 

12. Els premis seran els següents: -  

Trofeu als tres primers classificats generals de la cursa homes i dones. - Trofeu als tres primers 

de cada categoria. - Obsequi amb medalla recordatori a tots els participants. 

 13. Tothom que acabi la prova rebrà una ampolla d’aigua per hidratació. 

14. Els resultats sortiran la mateixa tarda en la zona de l’arribada i es publicaran al dia següent 

a la web http://www.skiclubcamprodon.org/ 

 

Categoríes Femenines

1 Alevins F fins a 6 anys 2013 2019 AF

2 Benjamins F de 7 a 10 anys 2009 2012 BF

3 Infantils de 11 a 14 anys 2005 2008 IF

4 Júniors F de 15 a 18 anys 2001 2004 JF

5 Sèniors F de 19 a 40 anys 1979 2000 SF

6 MASTER 1 F de 41 a 55 1964 1978 M1F

7 MASTER 2 F 56 a i mes nascuts del 1963 endarrera M2F

Categoríes Masculines CODI CATEGORÍA

1 Alevins M fins a 6 anys 2013 2019 AM

2 Benjamins M de 7 a 10 anys 2009 2012 BM

3 Infantils de 11 a 14 anys 2005 2008 IM

4 Júniors M de 15 a 18 anys 2001 2004 JM

5 Sèniors M de 19 a 40 anys 1979 2000 SM

6 MASTER 1 M de 41 a 55 1964 1978 M1M

7 MASTER II M 56 a i mes nascuts del 1963 endarrera M2M



                                                                                                                                     
 

 

15. El fet de participar en la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament, mentre que allò que 

no quedi recollit en aquest, queda sota la decisió de l’organització.  

 

16. Les persones que hi participin permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any 

de naixement es publiquin a les llistes d’inscrits, i també a la de resultats si acaben la cursa, 

seguint la normativa establerta. Així mateix, accepten també la possibilitat d’aparèixer en 

reportatges fotogràfics i vídeos, que tindran, exclusivament, una finalitat. 

 

 

Camprodon, 01 d’Agost de 2019 


