
                                                                                        

 

REGLAMENT 20a RIUDELLOTENCA (26/12/2018) 

• Cursa popular oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància com el 
present reglament. 

• El circuit és de 7 km. El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada 
quilòmetre. 

• Hi haurà 3 curses: una d’adults de 7km amb sortida a les 10:00h. dues de 
infantil, de 500m i 1km amb sortida a partir de les 10:45 

• El preu d’inscripció de la cursa d’adults serà de 6€. Les inscripcions es podran 
fer a través d’internet mitjançant la web: riudellotenca.cat El període d’inscripció 
es tancarà el 22 de desembre a les 17h (les inscripcions fora de termini tindran 
un cost de 8€). La inscripció a la cursa infantil es farà el mateix dia de la prova i 
el preu serà de 3€. 

• El repartiment de dorsals i obsequi tindrà lloc el dia de la cursa de 8:00 a 9:45 
h. al pavelló municipal de Riudellots de la Selva.  

• La sortida serà a l’Avda. Païssos Catalans i l'arribada davant del pavelló 
municipal. 

• Els participants que facin la cursa caminant, un cop els avancin els cotxes de 
tancament de cursa, hauran d’anar per sobre de la vorera i respectar la 
normativa de circulació de vianants. 

• L'organització es fa responsable dels accidents o d'altres perjudicis que els 
participants puguin patir o ocasionar a tercers, abans, durant o després de la 
cursa. 
 
Hi haurà un servei de guarda-roba per deixar-hi l'equip dels corredors, que 
estarà obert des de les 8’00 hores fins una hora després de finalitzar la prova. 
També hi haurà un servei de dutxes al camp de futbol municipal. 

• La inscripció es tancarà a l'arribar als 500 inscrits. 

• Seran premiats els 3 primers de la general masculina i femenina. 

• L'organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels participants en la 
cursa per la promoció de la mateixa.  

• Pel sol fet de participar s'accepta el present reglament mentre que allò que en 
quedi fora queda sota la decisió de l'organització. 

  

 


