
NOU RECORREGUT DE LA 26a CURSA POPULAR VILA DE SANT BOI
Sortida al Estadi Municipal d’Atletisme - Camí de les Orioles - C. de la Riera Fonollar - Avda. d´Aragó - Ronda San Ramón direcció Marianao - C.
Benviure - Avda. de Can Carreras - Pl. Joan N. García Nieto - Rda. San Ramón direcció Cooperativa - C. Federic Monpou - Pl. Joan Sanromá i Forfornt
- Camí Vell de la Colonia - Parc Sanitari Sant Joan de Deu - C. Pablo Picasso - Pl. del Pallars Sobirá - C. de Carles Martí i Vilá - Rambla de Rafael
Casanova - Pl. de L´Ajuntament - C. de L´Alou - Pl. de Mossen Jaume Oliveras - C. de Sant Pere Més Baix - C. de Mosén Pere Tarrés - C. de Molí Vell
- C. del Tres D´Abril - C. Francesc Maciá / Pl. Catalunya - C. Francesc Maciá - C. de la Cerdanya - C. de Salvador Seguí - Avda. del General Prim -
Avda. d´Aragó - Carrer de la Riera Fonollar - Camí de les Orioles - Estadi Municipal Atletisme.  Arribada

PARC SANITARI
SANT JOAN DE DEU

SORTIDA I
ARRIBADA



NOM

1r COGNOM

2n COGNOM

SEXE/GÈNERE                 MASCULÍ           FEMENÍ

ANY DE NAIXEMENT

TELÈFON

E-MAIL

POBLACIÓ

C.POSTAL

PROVÍNCIA

ENTITAT/CLUB/ESCOLA

Nº LLICÈNCIA FCA

NÚM. XIP GROC PROPI

SENSE XIP

CURSA OPEN Popular 10 km (A partir 1996 i anteriors)

CURSA OPEN Prebenjamí 400 m (2003 / 2004)

CURSA OPEN Benjamí 400 m (2001 / 2002)

CURSA OPEN Aleví 800 m (1999 / 2000)

CURSA OPEN Infantil 1200 m (1997 / 1998)

CURSA OPEN Discapacitats 400 m (Totes les edats)

DISCAPACITATS FÍSICS

DISCAPACITATS PSÍQUICS

DISCAPACITATS SENSORIALS

FIRMA ATLETA FIRMA PARE, MARE O TUTOR/A
(si és menor de 16 anys)

El Club Atletisme Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat organitzen , en
col·laboració amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, la 26a Cursa Popular Vila de Sant Boi que se celebrarà el diumenge
27 de febrer de 2011.

REGLAMENT:
01.- Les sortides i arribades es faran a l’Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda.

02.- Aquest acte puntual atlètic recorre un circuit urbà de 10 km. La cursa està
autoritzada i el circuit homologat per la Federació Catalana d’Atletisme. Tanmateix,
s’han preparat curses de 400 m, per les categories OPEN prebenjamí, OPEN benjamí
i OPEN discapacitats (físics / psíquics / sensorials), de 800 m per la categoria
OPEN aleví i de 1200m per la categoria OPEN infantil.

03.- Les inscripcions es tancaran el dijous 24 de febrer, a les 20.00 h, o quan
s’arribi a un total de 1300 inscrits (Open Popular – 10 km) i 300 inscrits (curses
gratuïtes) abans de la data límit d’inscripció. No s’admetran inscripcions el mateix
dia de la cursa.

04.- Per inscriure-s’hi:

Els dorsals i xips s’entregaran el mateix dia de la cursa. Us recomanem que
vingueu una hora abans de la sortida de la cursa en la qual us hagueu inscrit,
per tal de gestionar l’entrega de dorsals i xips correctament.

PER INTERNET
www.santboi.cat
www.atletisme.com

CLUB ATLETISME SANT BOI
Estadi Municipal d’Atletisme – C/ Les Orioles, s/n

Del 21 al 24 de febrer / De les 18.00 h a les 20.00 h
Tel.: 93 630 87 57

POLIESPORTIU LA PARELLADA
Tel.: 93 654 10 03
C/ Mossèn Pere Tarrés, s/n
Sant Boi de Llobregat (BCN)

Botiga J’ARRIBU
Tel.: 93 377 09 02
C/ Marcelino Menéndez Pelayo, 20
Cornellà de Llobregat (BCN)

CAN JORDANA
Tel.:93 635 12 37

C/ Ebre, 27
Sant Boi de Llobregat (BCN)

Botiga ESPORTS ATLETA’S
Tel.: 93 423 54 01

Ctra. De la Bordeta, 7
Barcelona

06.- Les curses de 400 m, 800 m i 1200 m estaran cronometrades per
jutges de la FCA.

La cursa de 10 km es cronometrarà amb xip (Championchip), el qual es
retornarà, si cal, al recinte d’arribada de la cursa. En cas de pèrdua del
xip es pagaran 25 .

Cada participant solament tindrà dret a participar en una cursa. El fet
de fer-ho en dues curses comportarà la penalització amb la desqüalificaci.
en ambdues proves.

A les curses on participin simultàniament més d’una categoria, hi haurà
una classificació individual i separada per a cadascuna. Podreu consultar
la classificació de les curses a la pàgina web: www.santboi.cat, a partir
del dimarts, 1 de març de 2011.

07.- Hi haurà una zona d’avituallament al km.5, aprox. (Parc Sanitari de
Sant Joan de Déu)

08.- Hi haurà serveis de dutxa, guarda-roba i de recuperació de l’esforç
després de la cursa.

09.- Per motius de seguretat, la policia local ens demana tenir els carrers
ocupats el temps estrictament necessari. És per això, que es fixarà un
temps de pas al km 5,5 aprox. (39’).

Qui no superi el temps de pas mínim establert per l’organització, quedaran
exclòs de la cursa.

Els controls d’arribada es tancaran als 20 i 80 minuts després d’haver-
se donat les respectives sortides.

10.- PREMIS: S’atorgaran medalles a tots els finalistes i un trofeu al
primer/a classificat/da de cada categoria de les curses de 400 m, 800 m
i 1200 m, gentilesa de la Diputació de Barcelona.

A la cursa de 10 km s’atorgaran trofeus als 5 primers classificats de la
general, així com al primer/a de cada categoria.

Al primer i la primera de la general de la cursa de 10km, se’ls farà entrega
d’un bitllet d’avió per a dues persones, gentilesa d’SPANAIR (Nàpols -
MASC / Istambul - FEM).

Aquells que tinguin premi o trofeu de la general, no el tindran a la seva
categoria.

El lliurament de premis es farà a mesura que vagin finalitzant les curses.

 S’entregarà una bossa amb obsequis per a tots/es els/les participants que
finalitzin la cursa de 10 km. Entre tots els inscrits, es farà un sorteig d’un
parell de sabatilles esportives MUNICH, gentilesa de BASE Puber Sports.

11.- Tots els participants portaran el dorsal ben visible. Qui no el porti,
o el porti doblegat serà desqualificat.

12.- Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al jutge àrbitre, fins
a 30 minuts després de conèixer els resultats. Aquest, un cop considerades
totes les proves presentades, prendrà una decisió la qual comunicarà a
l’interessat/da. Si aquesta no li és favorable, podrà reclamar al Jurat
d’Apel·lació. Les reclamacions al Jurat d’Apel·lació es faran per escrit i
hauran d’acompanyar-se de 30 , com a dipòsit, el qual serà retornat en
cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’Apel·lació
seran inapel·lables, tot i que aquest pot reconsiderar les seves decisions
quan es presentin noves evidències concloents.

13.- Les curses només podran ser suspeses en cas que, per inclemències
del temps o qualsevol altre problema, així ho determini el jutge àrbitre.

14.- Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt d’acord amb el
Reglament de la IAAF, i la normativa de competicions de la Federació
Catalana d’Atletisme.

15.- El Club Atletisme Sant Boi, el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i
l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que
puguin causar o causar-se els/les participants i espectadors/es durant
aquesta competició.

16.- La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació
del que preceptua aquest reglament.

09.15h Open Prebenjamí M 2003 / 2004 400 m Gratuïta

09.20h Open Prebenjamí F 2003 / 2004  400 m Gratuïta

09.25h Open Benjamí M 2001 / 2002 400 m Gratuïta

09.30h Open Benjamí F 2001 / 2002 400 m Gratuïta

09.35 Open Aleví M 1999 / 2000 800 m Gratuïta

09.45 Open Aleví F 1999 / 2000 800 m Gratuïta

10.15 Open Popular M/F (*) 10 km Pagament

M1 1994 / 1996 F1

M2 1991 / 1993 F2

M3 1971 / 1990 F3

M4 1961 / 1970 F4

M5 1951 / 1960 F5

M6 Abans de 1950 F6

10.20 Open Disc. Físics M/F Totes les edats 400 m Gratuïta

Open Disc. Psíquics M/F Totes les edats 400 m Gratuïta

Open Disc. Sensorials M/F Totes les edats 400 m Gratuïta

10.30 Open Infantil M/F 1997 / 1998 1200 m Gratuïta

13 : Amb xip groc propi
15 : Sense xip groc
El Club Atletisme Sant Boi
destinarà un donatiu d’1 de
totes les inscripcions per a
tasques d’investigació de
malalties mentals.

*

HORARIS / CATEGORIES / GÈNERE / ANY NAIXEMENT / DISTÀNCIES / INSCRIPCIONS


