2a CURSA SOLIDÀRIA
TheBoscoRun 2017
TheBoscoRun - REGLAMENT:
Data: diumenge 29 de gener de 2017.
Horari: de 10:00 a 13:00 h
Participants: de 3 a 99 anys

REGLAMENT GENERAL DE LES CURSES:
1. Cursa oberta a tothom sense distinció de categoria, edat i sexe.
2. Llocs d’inscripció: exclusivament via internet a la pàgina web de l’escola. La
inscripció es farà en un formulari intern i el pagament via plataforma on-line de
pagament amb targeta de crèdit.
3. La inscripció es tancarà dimecres 25 de gener de 2017 a les 20.00 hores o quan
s’esgotin els dorsals.
4. Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà l’import de la mateixa si la no
participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització o si per causa
d’inclemències meteorològiques s’hagués d’aplaçar la cursa (aquesta decisió serà
inapel·lable). Posteriorment es decidirà una altra data per dur a terme
l’esdeveniment.
5. L’edat per assignar categoria serà l’edat del participant el dia de la cursa.
6. Serveis al corredor:
a. Hi haurà servei de guarda-roba a dins de les instal·lacions de Salesians de
Sarrià (gimnàs) i la possibilitat d’utilitzar les dutxes i vestidors.
b. També hi haurà servei de bar.
c. Marca personal i classificació: els participants amb xip podran conèixer la seva
marca personal el mateix diumenge per internet a: www.eossud.com
d. Assistència d’infermeria a la sortida i l’arribada de la cursa (dins de l’escola).
e. A les 13:30 h es tancaran tots els serveis.
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7. Recorregut:
a. Sortida i arribada, a l’interior de Salesians de Sarrià (entrada per Passeig Sant
Joan Bosco 62)
b. Itinerari: Passeig Sant Joan Bosco (excepte categoria Pre-benjamí) .
c. La Comissió Organitzadora es reserva el dret de modificar el circuit.
d. El dorsal cal que es col·loqui de forma visible a l’abdomen. Quedaran
classificats solament aquells corredors que comencin i acabin el recorregut
amb el dorsal i el xip assignat (si s’escau).
e. És responsabilitat única i exclusiva del corredor la correcta utilització del dorsal
i el xip.
f. Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament
autoritzats per l’organització.
8. Premis:
a. Categoria Pre-benjamí i Benjamí: Entrega dins de Salesianes Santa Dorotea
cap a les 13:00 h.
b. Categories Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil: Entrega dins de Salesians de Sarrià,
cap a les 12.30 h.
c. Categoria general: Entrega dins de Salesians de Sarrià al voltant de les 11:00 h
al pati.
9. Tots els participants, en totes les categories, estaran coberts per una assegurança.
10. Es farà entrega d’una bossa amb una samarreta commemorativa i altres articles a
tots els corredors que hagin arribat al final de la cursa i corregut amb el dorsal (no es
faran canvis).
11. Ningú podrà participar a cap cursa sense haver abonat el preu de la inscripció i
sense el dorsal adequat.
12. La Comissió Organitzadora es reserva el dret de desqualificar qualsevol participant
que no compleixi el reglament.
13. Les possibles reclamacions s’hauran de presentar per escrit a la Comissió
Organitzadora mitjançant una fiança de 50 € i només seran acceptades fins a 30
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minuts després de conèixer la classificació. La decisió de la Comissió Organitzadora
serà inapel·lable. En el cas de ser acceptada la reclamació es tornarà el dipòsit.
14. Us informem que les vostres dades personals que ens faciliteu seran incorporades al
fitxer de l’organitzador i de fotoinstant.com (l’empresa de cronometratge). La finalitat
de la cessió de les vostres dades és:
a. Gestionar la prova i enviar-vos informació relacionada amb la cursa del dia 29
de gener de 2017, i les properes edicions de la mateixa cursa.
b. Permetre la publicació dels llistats d’ inscrits i arribats tant físicament al final de
la prova com per qualsevol mitjà d’ informació: web,...
15. Els participants, donen consentiment exprés al tractament de les seves dades
personals i autoritzen també l’organitzador a publicar‐les en el llistat d’inscrits i
resultats.
16. Els participants i els representants legals dels menors d’edat accepten cedir a
l’organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació
de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació com, per exemple, la
web de l’escola, revistes o publicacions del centres, tríptics informatius, suports
audiovisuals o presentacions informàtiques.
Podreu exercir el vostre dret d’ accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a
fotoinstant@gmail.com i a salesians.sarria@salesians.cat. Les vostres dades seran
tractades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, del 14 de desembre de 1999).

17. El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació d’aquest reglament. L’organització
es reserva el dret de desqualificar a qualsevol participant que no compleixi el
reglament i decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui prevista.
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REGLAMENT DE LES CURSES INFANTILS (DE 3 a 12 ANYS):
1. Límit d’inscripció: 100 participants per cursa.
2. Preu inscripció: 3 € (per a la cursa de 3-5 anys) i 5 € (a les curses de 6-12 anys).
3. Horari, circuit, premis:
Categoria Edats

Horari cursa

Circuit

Preu

Pre-benjamí (3-5
anys)

12:30 h

Interior escola
500 m aprox.

3€

Benjamí (6-8 anys)

12:15 h

1 km

5€

Aleví (9-10 anys)

12:00 h

1,5 km

5€

Infantil (11-12 anys)

11:40 h

2 km

5€

Premis
Tots s’emporten
premi
Tots s’emporten
premi
Tots s’emporten
premi
Tots s’emporten
premi

4. L’itinerari de la cursa de Pre-benjamí serà d’aproximadament 500 metres dins del pati del
Col·legi Salesianes Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco 24). La recollida del dorsal es
podrà realitzar a partir de les 9:00 h al pati de Salesians de Sarrià i fins a les 11.30.
5. L’Itinerari de la categoria Benjamí serà amb sortida i arribada al pati del Col·legi Salesianes
Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco 24). La recollida del dorsal es podrà realitzar a
partir de les 9:00 h al pati de Salesians de Sarrià i fins a les 11.30.
6. Les categories Aleví i Infantil fan la sortida i arribada al pati de Salesians Sarrià.
7. S’estableix el premi a la participació per a aquelles escoles o grups que aportin més de 20
persones en el conjunt d’aquestes curses i d’aquesta manera fomentem la participació dels
col·lectius.
8. En funció del quòrum de les categories, podrien agrupar-se curses. Cal que tots els
participants estiguin en disposició de córrer a partir de les 11.30 hores.
9. Són curses sense xip. La recollida del dorsal es podrà realitzar a partir de les 9:00 h al
pati de Salesians de Sarrià i fins a les 11.30. En el moment de recollir el dorsal caldrà lliurar
l’autorització signada pels pares o tutors legals. Ningú podrà córrer sense autorització.
10. El premi per cada participant consistirà en la bossa que es dona a cada corredor.
11. El premi per participació als centres consistirà en un diploma de reconeixement.
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REGLAMENT DE LES CURSES JUVENILS (DE 12 a 16 ANYS):
1. Límit d’inscripció: 100 participants per cursa.
2. Preu inscripció: 5 €.
3. Horari, circuit, premis:
Categoria Edats

Horari cursa

Circuit

Preu

Premis

Cadet (13-14 anys)

11:20 h

2 km

5€

5 primers medalles

Juvenil (15-16
anys)

11:00 h

2 km

5€

5 primers medalles

4. S’estableix masculí i femení de cada cursa i s’enduran medalla els 5 primers de cada
categoria.
5. La Comissió organitzadora subministrarà un xip electrònic a cada corredor, que haurà
de ser retornat a l’arribada de la cursa. En cas de no retornar el xip, es reclamarà la
quantitat de 10,00 €.
6. L’ús del xip i dorsal és obligatori: permet tenir accés a la informació del temps
realitzat. Per a una correcta utilització cal lligar al xip al cordó del calçat del peu dret i
el dorsal s’ha de posar al pit de forma visible.
7. En funció del quòrum de les categories, podrien agrupar-se curses. Cal que tots els
participants estiguin en disposició de córrer a partir de les 11.00 hores.

8. La recollida del dorsal i el xip es podrà realitzar a partir de les 9:00 h al pati de
Salesians de Sarrià i fins a les 10.45h. Caldrà presentar el DNI corresponent per a
recollir-ho. En el moment de recollir el dorsal i xip caldrà lliurar l’autorització signada
pels pares o tutors legals.
9. Ningú podrà córrer sense autorització.
10. Per tal de poder ajudar-vos a comptar les voltes que doneu al circuit, cada cop que
pugeu pel passeig Sant Joan Bosco, rebreu una goma que us podeu posar al canell
per tal de comptar les voltes. Quan arribeu a la meta, haureu de tenir el nombre de
gomes corresponents a les voltes de la vostra carrera: 2 voltes.
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REGLAMENT DE LES CURSA GENERAL (A PARTIR 14 ANYS):
1. Límit d’inscripció: 700 participants.
2. Preu inscripció: 12 €.
3. Horari, circuit, premis:
Categoria Edats

Horari cursa

Circuit

Preu

Premis

GENERAL amb
quatre categories:
• 14 – 17 anys.
• 18 – 30 anys.
• 31 – 49 anys.
• +50 anys.

10:00 h

5 km

12 €

3 primers de cada
categoria

4. S’estableix masculí i femení de cada categoria i s’enduran medalla els 3 primers de
cada categoria.
5. La Comissió organitzadora subministrarà un xip electrònic a cada corredor, que haurà
de ser retornat a l’arribada de la cursa. En cas de no retornar el xip, es reclamarà la
quantitat de 10,00 €.
6. L’ús del xip i dorsal és obligatori: permet tenir accés a la informació del temps
realitzat. Per a una correcta utilització cal lligar al xip al cordó del calçat del peu dret i
el dorsal s’ha de posar al pit de forma visible.
7. La recollida del dorsal i el xip es podrà realitzar a partir de les 9:00 h al pati de
Salesians de Sarrià i fins a 15 minuts abans de la cursa. Caldrà presentar el DNI
corresponent per a recollir-ho.
8. Els menors d’edat que hi participin caldrà que lliurin l’autorització corresponent en el
moment de recollir el xip i el dorsal. En el cas dels joves entre 14 i 16 anys podran
escollir entre la cursa de 2 km i aquesta de 5 km. Per aquella que optin, caldrà que
surti reflectit a l’autorització i a la inscripció.
9. Cap menor d’edat sense autorització podrà participar de la cursa.
10. Per tal de poder ajudar-vos a comptar les voltes que doneu al circuit, cada cop que
pugeu pel passeig Sant Joan Bosco, rebreu una goma que us podeu posar al canell
per tal de comptar les voltes. Quan arribeu a la meta, haureu de tenir el nombre de
gomes corresponents a les voltes de la vostra carrera: 5 voltes.
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