
CURSA SOLIDÀRIA “SANT NICOLAU 2018” 

 

1. L’AMIPA del CEIP Migjorn de Cas Concos organitza una cursa i una caminada solidàries per al 16 de setembre de 2018 a 

partir de les 10’00h., a benefici de La Sonrisa Médica.  

2. El lloc de concentració dels participants serà al Camp d’Esports de Cas Concos des Cavaller. 

3. L’organització es reserva el dret de variar l’horari, l’ordre de les proves, ajuntar femení i masculí o suspendre’n alguna d’elles 

si ho trobés convenient. 

4. Donat el caràcter especial de la prova, l’organització no es fa responsable dels danys morals i materials que poguessin sofrir 

els participants durant o com a conseqüència de les proves; no obstant tots els participants inscrits oficialment estaran 

coberts per una pòlissa d’assegurança concertada per l’organització, que cobrirà els accidents que poguessin produir-se 

com a conseqüència directa dels desenvolupament de la prova, i mai com a derivació d’un patiment o tara latent, lesió, 

imprudència, negligència, inobservança de la normativa i del reglament, etc., ni els produïts en els desplaçaments des del 

lloc on es desenvolupi i la cursa. 

5. Hi haurà servei d’assistència de primers auxilis. 

6. L’organització podrà exigir als participants la documentació que acrediti la seva edat. 

7. L’organització resoldrà totes les possibles reclamacions; encara que no figurin en aquest reglament, introduint modificacions, 

si les circumstàncies així ho aconsellen. 

8. La inscripció suposa l’acceptació de l’atleta de ser fotografiat durant la prova i la utilització d’aquestes fotografies per a la 

difusió i promoció de la mateixa. 

9. L’organització no es fa responsable de cap accident ni incident del qual puguin ser causa o víctima les persones 

participants, com tampoc es fa solidari de les despeses o deutes contrets pels corredors durant la cursa ni de la pèrdua de 

qualsevol objecte personal. 

 

 

 



10. INSCRIPCIONS: 

- Les inscripcions a les curses i a la caminada es podran fer a través de la pàgina www.elitechip.net 

CATEGORIA ANYS DISTÀNCIA PREU INSCRIPCIÓ HORA SORTIDA 

Pre-iniciació Fem. i Masc. 2013-2014-2015... 200 m 2€ 10’00 

Iniciació Fem. i Masc. 2011-2012 400 m 2€ 10’10 

Benjamí Fem. i Masc. 2009-2010 700 m 2€ 10’20 

Aleví Fem. i Masc. 2007-2008 1200 m 2€ 10’30 

Infantil Fem i Masc. 2005-2006 1400m 2€ 10’40 

Júnior 2001-2002-2003-2004 5’647m 10€ 10’50 

Absoluta 5’6K 2000 i anteriors 5’647m 10€ 11’00 

Absoluta 11’2K 2000 i anteriors 11’294 m 10€ 11’00 

Caminada no competitiva  4’400m 5€ 11’20 

 

 

- El preu inclou dorsal, cronometratge, camiseta per als primers 100 inscrits i abastiment post-cursa.  

- Un cop acabada la cursa i la caminada solidàries es farà un sorteig de regals, als quals cada participant optarà amb el seu 

número de dorsal. Es tornaran a sortejar tots aquells regals que no han estat reclamats; no es guardaran per a dies 

posteriors. 

- Es podran apuntar també a la taula el mateix dia de la cursa 30 minuts abans d’aquesta. 

 

 

 

 

11. RECORREGUTS 

- El recorregut de les categories escolars (pre-iniciació, iniciació, benjamí, aleví i infantil) transcorrerà a l’interior del Camp 

d’Esports de Cas Concos. 

- El recorregut de les categories superiors i de la caminada transcorrerà per camins que combinen asfalt i terra, amb sortida i 

arribada al Camp d’Esports de Cas Concos. 

http://www.elitechip.net/


 

12. RETIRADA DE DORSALS I XIPS 

- El lliurament dels dorsals i xips es realitzarà fins a mitja hora abans de la prova en el mateix Camp d’Esports de Cas 

Concos. 

- No obstant, per tots aquells que vulguin, dissabte 15 de setembre de 19’00 a 20’30 també es podran recollir els dorsals al 

Local de Cas Concos (C/ Ramon Llull, 8) 

 

13. PREMIS 

- Hi haurà trofeus per als tres primers de cada categoria superior. 

- Hi haurà un detall de la organització per a les categories escolars. 

 

14. El fet d’inscriure’s implica acceptar aquest reglament. 

 


