
Diumenge, 18 de març de 2012  
a les 9 h: OPEN PROMOCIÓ / a les 10h: OPEN POPULAR
Estadi d’Atletisme Constantí Miranda - Sant Boi de Llobregat
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Organitzen:

“Trenquem barreres, obrim el Parc”

La 27a Cursa Popular Vila de Sant Boi 
forma part de la Challenge Solidària 
Sant Joan de Déu
L’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu a través de la 
seva Obra Social promou aquest circuit de curses 
per fomentar la solidaritat en el conjunt de la societat 
a través de l’atletisme popular i canalitzar-la al 
desenvolupament de projectes que ajuden a millorar 
les condicions de vida dels més desfavorits.

www.challengesolidaria-sjd.org 

A benefici de:

Organitzen:

Amb el suport de:

Col·laboren:



7. Calaixos de sortida inscrits/es a la cursa OPEN Popular
Vermell: menys 38 / Groc: 38’ – 42’ / Blau: 43’ – 48’ / Verd: més 48’
Els calaixos es faran tenint en compte el millor temps de: Rànquing del circuit de la Challenge 10km (2011 
/ 2012) comprovar-ho a 10k.cat / Si el participant no és propietari de xip groc, però va realitzar la cursa de 
Sant Boi l’any passat (26a Cursa Popular Vila de Sant Boi), se li aplicarà el temps aconseguit aleshores.
* Qualsevol reclamació sobre aquest punt caldrà que l’inscrit/a demostri i certifiqui el seu temps en 10km, 
a l’hora de la recollida del dorsal.

8. Les curses OPEN Promoció (gratuïtes) seran cronometrades mitjançant dorsal xip (que s’haurà de retornar 
obligatòriament un cop finalitzada la prova) i per jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. / La cursa OPEN 
Popular (pagament) serà cronometrada amb xip (ChampionChip), el qual es retornarà obligatòriament, si cal, 
al recinte d’arribada de la cursa. En cas de pèrdua del xip de lloguer 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 desqualificació 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.challengesolidaria-sjd.org a partir del dilluns, 19 de març de 2012.

9. Hi haurà un avituallament al km.5, aprox. Situat dins del recinte del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.

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

11. Per motius de seguretat, l’ocupació dels carrers no pot superar el temps estrictament necessari. És per això 
que es fixarà un temps de pas al km 5,5 aprox. als 39’. / Qui no superi el temps de pas mínim establert que-
darà exclòs de la cursa. Els controls d’arribada es tancaran 80 minuts després d’haver-se donat la sortida de 
la cursa OPEN Popular. / Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per la organització. 
Queda totalment prohibit seguir els corredors/es en moto, cotxe, bicicleta o patins, pel perill que pot suposar 
pels atletes. Pel mateix motiu, tampoc és permès córrer portant cotxets per a nens/es ni amb animals.

12. PREMIS: S’atorgaran medalles a tots/es els/les finalistes i un trofeu al primer/a classificat/da de cada 
categoria de les curses OPEN Promoció. / A la cursa OPEN Popular s’atorgaran trofeus als 5 primers/es 
classificats/des de la general, així com al primer/a de cada categoria. / Aquells/es que tinguin premi o trofeu 
de la general, no el tindran a la seva categoria. / S’entregarà una bossa amb obsequis i una samarreta 
tècnica BROOKS, per a tots/es els/les participants que finalitzin la cursa OPEN Popular. / El lliurament de 
premis es farà a mesura que vagin finalitzant les curses.

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

14. 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.

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

16. 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.

17. 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, ni d’enganys i/o falsificacions sobre les dades personals dels 
inscrits/es a les curses.

18. La inscripció comporta l’autorització expressa de la cessió de la imatge personal dels corredors/es. Les 
imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material 
promocional, publicitat, xarxes socials...). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i 
amb l’objectiu de difondre les activitats del Club d’Atletisme Sant Boi, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

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

El Club Atletisme Sant Boi, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 
conjuntament amb l’Obra Social, organitzen la 27a Cursa Popular Vila de Sant Boi que se celebrarà el 
diumenge 18 de març de 2012. Per primer any, la 27a Cursa Popular Vila de Sant Boi forma part de la 
CHALLENGE SOLIDÀRIA SANT JOAN DE DÉU.

Totes les curses de la Challenge Solidària formaran part d’una classificació final i, a més, puntuaran 
a la Lliga Internet de ChampionChip. www.challengesolidaria-sjd.org

REGLAMENT 27a Cursa Popular Vila de Sant Boi:
1. La sortida i l’arribada es faran a l’Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda.

2. Circuit urbà de 10 km. La cursa està autoritzada per la Federació Catalana d’Atletisme. Tanmateix, s’han 
preparat curses de 500m (OPEN Prebenjamí - Benjamí) i de 900m (OPEN Aleví - Infantil - Discapacitats 
físics/psíquics/sensorials).

3. Les inscripcions es tancaran el diumenge 11 de març, a les 20 h, o quan s’arribi a un total de 2000 corredors/
es mitjançant la suma de les inscripcions per Internet i presencials a la cursa Open Popular (10 km), i 300 
inscrits/es a les curses Open Promoció, abans de la data límit d’inscripció. No s’admetran inscripcions el 
mateix dia de la cursa.

4. Punts d’inscripció:
per internet: Cursa OPEN Popular – 10Km (De pagament) / www.atletisme.cat / www.casboi.com 
 Curses OPEN Promoció (Gratuïtes) / www.santboi.cat     
presencials: Botiga J’ARRIBU (93 377 09 02) / c. Marcelino Menéndez Pelayo, 20 - Cornellà de Llobregat
 Botiga ESPORTS ATLETA’S (93 423 54 01) / ctra. de la Bordeta, 7 - Barcelona          
 ÀCCURA SANT BOI (93 640 66 86) / c. Pollancres, 2 - Sant Boi de Llobregat 
 ÀCCURA GAVÀ (93 645 15 00) / c. Tellinaires, 39-41 - Gavà (Mar)

5. Recollida de dorsals i xips: serà imprescindible presentar el resguard de pagament i el DNI
Divendres, 16 de març de 2012 / De les 10.00h a les 13.00h / De les 15.00h a les 19.00h
Parc Sanitari Sant Joan de Dé: Camí Vell de la Colònia - 663 886 774
Dissabte, 17 de març de 2012 / De les 10.00h a les 14.00h / De les 17.00h a les 20.00h
Poliesportiu Municipal La Parellada: c. Mossèn Pere Tarrés, 33 - 93 654 10 03
Diumenge, 18 de març de 2012 / 27a Cursa Popular Vila de Sant Boi
Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda: c. Les Orioles, s/n
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.

6. Horaris Categories Gènere Any Naixement  Distàncies Inscripcions:
9.00   OPEN PROMOCIÓ
 Aleví   M  2000 / 2001 900m  Gratuïta
 Infantil  M 1998 / 1999 900m  Gratuïta
 Discapacitats M Totes les edats 900m Gratuïta
9.10   OPEN PROMOCIÓ  
 Aleví   F  2000 / 2001 900m  Gratuïta
 Infantil    F  1998 / 1999 900m  Gratuïta
 Discapacitats F Totes les edats 900m Gratuïta
9.20  OPEN PROMOCIÓ
 Prebenjamí  M  2004 / 2005 500m  Gratuïta
 Benjamí M 2002 / 2003 500m Gratuïta 
9.25  OPEN PROMOCIÓ
 Prebenjamí  F    2004 / 2005 500m  Gratuïta
 Benjamí F 2002 / 2003 500m Gratuïta 
10.00 OPEN POPULAR  1997 i anteriors 10km Pagament:
  M1 / F1   1995 / 1997  10€ - Xip GROC propi
  M2 / F2    1992 / 1994  12€ - Xip de LLOGUER
  M3 / F3    1972 / 1991  
  M4 / F4 1962 / 1971   
  M5 / F5 1952 / 1961   
  M6 / F6 Abans de 1951  

El Club Atletisme Sant Boi destinarà un 
donatiu de 2€ de totes les inscripcions 
per a investigació en malalties mentals.


