Reglament Cursa i Caminada contra el
càncer 2021
La situació d’excepcionalitat generada per la crisi sanitària degut a l’extraordinària
propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (causant de la malaltia covid-19) i la conseqüent
declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, del 14 de març, va
suposar l’adopció per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de gramenet d’un seguit de
mesures de prevenció, de protecció i organitzatives orientades a garantir la prestació dels
serveis i la preservació de la salut dels participants.
La cursa i caminada contra el càncer tindrà un únic format
Cursa presencial solidària no competitiva: 24 d’octubre. Cursa amb sortida i arribada a
les pistes d’atletisme Antonio Amorós, amb una distància d’una milla (1 quilòmetre i 609
metres).

Reglament general de la cursa
1. La 40a cursa contra el càncer se celebrarà el dia 24 d’octubre i aquesta estarà
oberta a tots els ciutadans i ciutadanes de qualsevol edat.
2. La participació màxima serà de 500 persones, entre les quals 100 aniran corrent i
400 caminant.
3. La cursa es portarà a terme dins de les pistes d’atletisme, Antonio Amorós, situada
en l’avinguda Pallaresa s/n.
4. Els participants entraran per la porta situada en el passeig de Can Zam i sortiran
per la porta situada en l’avinguda Pallaresa s/n. (Porta 1)
5. Els voluntaris i persones amb diversitat funcional, poden entrar a la instal·lació per
l’avinguda Pallaresa. (Porta 2)
6. Durant la cursa-caminada es durà a terme 10 sortides. Aquestes10 sortides es
faran en les diferents franges horàries amb un màxim de 50 participants i amb
intervals de 30 minuts entre elles, des de les 9.00 h i fins a les 14.00h.
7. El recorregut és un circuit de quatre voltes, fins a arribar a la milla que està
degudament controlada dins de la pista.
8. No hi haurà servei de guarda-roba.

9. El temps per fer la cursa serà 30 minuts màxim en funció de l’hora de sortida.
10. La inscripció té un cost de 8 € els quals inclou la samarreta tècnica, dorsal i
refrigeri.
11. Les inscripcions es podran realitzar de forma presencial del 4 al 22 d’octubre a:
-

Església Major (Carpa).
Dilluns, dimecres i divendres de 10.30 h a 13.00 h i de 17.00 h a 19.00 h

-

Església Santa rosa (Carpa) i fundació Tallers
Dilluns, dimecres i divendres de 10.30 h a 13.00 h

-

CER
Cada dia en l’horari habitual de la instal·lació.

12. En cas de no participar en la cursa, no es tornaran els diners de l’import de la
inscripció.
13. Si no es realitza la preinscripció, no es pot fer la cursa.
14. En el procés d’inscripció, els participants hauran d’acceptar la declaració d’autoresponsabilitat assegurant que en aquest moment, estan lliures de la Covid-19, i
que en el cas que abans del dia de la cursa tingués símptomes o confirmació
d’infecció renuncia a presentar-se a la sortida de la prova.
15. És obligatori l’ús de la mascareta abans de la sortida i a l’arribada, no es
permetrà ningú accedir a l’espai de sortida (ni prendre la sortida) sense ella.
Un cop començada la cursa queda prohibit llençar la mascareta a terra, tant
al principi com al llarg del recorregut. El corredor/a l’haurà de conservar en
tot moment.

16. L’organització podrà modificar o alterar les condicions de la prova, a iniciativa
pròpia o seguint les instruccions de les autoritats competents, sempre que sigui
per motius de seguretat, per raons d’interès públic o per adequar-se a
imprevistos que puguin sorgir durant la preparació o desenvolupament de
l’activitat i que no estiguin contemplats en el present reglament.
17. Portar el dorsal és obligatori per a córrer la cursa i aquest ha d’anar col·locat a la
part davantera de la samarreta de forma que sigui visible. Aquest dorsal és
personal i intransferible.
18. Els corredors i corredores, assumiran els danys que es puguin causar a si
mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al
respecte.

19. Es podrà participar amb cadira de rodes, carro d’atletisme o handbikes. No es
permet la participació en modalitats que no corresponguin en aquesta prova
d’atletisme com poden ser patins, skates, bicicletes, tricicles, entre d’altres.
20. En el cas d’utilitzar handbikes, els participants han de realitzar la inscripció i
participar amb els esportistes que facin la cursa corrents.
21. Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats
per l’organització.
22. No es permet l’entrada a la instal·lació amb animals de companyia a excepció dels
gossos pigalls.
23. No es permet menjar dins de la instal·lació.
24. Només es pot realitzar l’ús dels vestuaris de forma excepcional i amb una causa
justificada. Aquesta justificació, s’ha d’informar els organitzadors de la cursa en el
moment de realitzar la inscripció.
25. Premis: No hi hauran premis.
26. Els/les participants, permeten explícitament que les seves dades personals
siguin tractades per l’organització de la cursa, per a la realització i el bon
funcionament d’aquesta.
27. Pel sol fet de participar o formar part de la cursa, s’accepta aquest reglament. Tot
allò que no estigui previst serà d’aplicació el que decideixi l’organització de la
cursa.
Respecte al públic assistent
28. El públic acompanyant entrarà a la instal·lació per la porta situada al C/Girona s/n i
sortirà per l’avinguda Pallaresa.
29. És imprescindible que el públic estigui registrat per poder entrar a la instal·lació. El
registre es realitzarà en la mateixa porta d’entrada del C/Girona.
30. El públic, ha de complir en tot moment les mesures de seguretat establertes per
l’organització quan entri a la instal·lació per no superar el 70% d’aforament permès.
31. El públic ha de sortir de l’espai de les grades, un cop hagi acabat de veure el seu
familiar, per poder deixar pas al següent torn
32. És obligatori mantenir la distància entre seients i mantenir la mascareta posada en
tot moment dins de la instal·lació.

33. Els espectadors/es, assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a
terceres persones dins de la instal·lació. L’organització declina qualsevol
responsabilitat al respecte.
34. Els espectadors/es, permeten explícitament que les seves dades personals
siguin tractades per l’organització de la cursa, per a la realització i el bon
funcionament d’aquesta.

