XXVII Cursa Atlètica de la Sanitat Catalana
(3 d’abril de 2020)
REGLAMENT
1. Inscripció
1.1. Els participants s’inscriuran a través de la web de ChampionChip.
1.2. Per formalitzar la inscripció s’haurà d’abonar l’import corresponent segons el cas:
-

xip propi l’import a abonar a través de la web serà de 3 €
En cas de no disposar de xip propi l’import a abonar serà de 5 €

1.3. La totalitat dels diners obtinguts a través de les inscripcions seran destinats a la
Marató de TV3, que aquest any 2020 està destinada a les malalties mentals. Els
costos de la cursa de la Sanitat Catalana es segueixen cobrint amb les aportacions
de les empreses col·laboradores.

2. Participants
2.1. Professionals pertanyents a l’àmbit sanitari (centres sanitaris i biomèdics de
Catalunya), així com professionals d’empreses col·laboradores de l’organització de
la cursa. L’organització validarà la inclusió dels participants inscrits demanant una
acreditació en el moment de recollir els dorsals, per la qual servirà qualsevol
document oficial que validi la seva filiació (carnet identificatiu corporatiu, de col·legi
professional, etc). Juntament amb aquesta acreditació s’haurà de presentar la
corresponent identificació personal (DNI, Passaport o carnet de conduir)
2.2. En cas que un participant no acrediti la pertinença professional a l’àmbit sanitari o
empreses col·laboradores, no optarà a premi.
2.3. La classificació oficial definitiva de la cursa serà la publicada a la pàgina web de
l’hospital amb posterioritat a la cursa, més enllà de la que estigui publicada a la
pàgina de Championship
2.4. Hi haurà dues modalitats de cursa : una de 5,5 km i una altra de 10 km. Les dues
modalitats sortiran a la vegada del mateix lloc i faran idèntic recorregut fins el
control 2, on els participants de la cursa de 5,5 km donaran la volta i seguiran de
tornada a l’hospital.
2.5. Cas que, en el moment de formalitzar les inscripcions, hi hagi algun corredor que
s’apunti a les dues modalitats, s’entendrà que participa només en la cursa de 5,5
km.
2.6. El límit d’inscripcions total per a les dues modalitats serà de 600 participants.
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3. Categories
3.1. Cursa de 10 km
Individual absoluta masculina
Individual absoluta femenina
Per equips masculina
Per equips femenina
Veterans masculina
Veterans femenina

3.2. Cursa de 5 Km
Categoria masculina
Categoria femenina

4. Trofeus
4.1. Cursa de 10 km
4.1.1. Primer, segon i tercer classificat individual absolut en categories masculina i
femenina.
4.1.2. Primer classificat per equips en categories masculina i femenina. Per establir
els guanyadors es computaran els tres millors temps de cada equip en
categoria masculina i femenina respectivament.
4.1.3. Primer classificat en categoria veterans masculina i femenina determinada
per edats :
A partir de 45 anys (el dia de la cursa)
A partir de 55 anys (el dia de la cursa)
A partir de 65 anys (el dia de la cursa)
4.1.4. Obtenir premi en categoria absoluta exclourà altres premis en categoria de
veterans.
4.1.5. Es lliuraran 2 premis d’accèssit als primers corredors de l’Hospital Germans
Trias, masculí i femenina (cursa de 10 km).
4.1.6. El personal que no indiqui la data de naixement es considerarà de categoria
absoluta.
4.1.7. L’intercanvi de xips entre els corredors implicarà la seva desqualificació.
4.1.8. No es podrà canviar la modalitat de cursa (10 o 5 ,5km) un cop seleccionada
en la inscripció.
4.2. Cursa de 5 Km
4.2.1. Primer classificat en categoria masculina i femenina.
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5. Lliurament de premis.
5.1. El lliurament de premis tindrà lloc a l’hospital en finalitzar la cursa

6. Recorregut
6.1. La cursa es desenvoluparà en sortida única per totes les categories i modalitats
amb un recorregut adequadament senyalitzat.
6.2. Les proves, tant la de 10 quilòmetres, com la de 5,5 km, sortiran i arribaran a
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.
6.3. Durant el recorregut hi haurà un punt d'avituallament en el control núm. 2 que serà
doble (d’anada i tornada) i un altre a l’arribada.
6.4. El temps límit d'arribada es fixa en 1 hora i 30 minuts. A partir d’aquest moment es
deixarà de cronometrar el temps.

7. Cessió de drets d’imatge i cessió del correu electrònic
7.1. La inscripció a la cursa comporta la cessió dels drets d’imatge a l’Hospital Germans
Trias i Pujol de les fotografies i gravacions que se n’obtinguin.
7.2. Aquestes, seran a efectes de documentar, divulgar i informar de la cursa, en els
suports que es considerin pertinents i amb caràcter mundial, així com proporcionar
fotografies de gentilesa als mateixos corredors.
7.3. Aquesta cessió i posterior ús serà sense ànim de lucre i amb caràcter gratuït,
renunciant a qualsevol reclamació posterior, ja sigui econòmica com d’altra mena.
7.4. Per altra banda, la inscripció a la cursa, també comporta la cessió del correu
electrònic personal, als efectes de tramesa de tot tipus d’informació relacionada
amb la cursa.

8. Comitè Tècnic
8.1. Es constituirà un Comitè Tècnic que serà el responsable de resoldre les incidències
que puguin sorgir.

8.2. Abans, durant i després de la prova les eventuals consultes o reclamacions es
plantejaran davant del Comitè Tècnic.
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8.3. Una vegada publicades les classificacions, s’obrirà un termini per fer
reclamacions que anirà fins les 15 hores. Les al·legacions seran analitzades
pel Comitè Tècnic per la seva resolució. Dins les possibilitats que ofereix al
ser una cursa popular, es respondran en el termini d’una setmana.
8.4. Les decisions del Comitè Tècnic són inapel·lables.

9. Responsabilitats
9.1. L'organització no es farà responsable de danys propis i a tercers ocorreguts com a
conseqüència de la cursa.
9.2. L’organització es reserva el dret de demanar l'acreditació corresponent als
participants.
9.3. Cas de patir alguna indisposició durant la
abandonar el seu recorregut, a fi de poder ser localitzat.

cursa,

no

es

pot

9.4. Tot atleta, pel fet de participar, es compromet a acceptar aquests articles i a complir
i respectar els reglaments de la prova.
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