
 

REGLAMENT 

10 K i 5 K La Canonja - 2022 

 
Article 1. ORGANITZACIÓ 

1.1 El Centre Excursionista La Canonja, conjuntament amb Tretzesports i amb el 
suport de la Regidoria d’Esports i l’Ajuntament de La Canonja,  organitzen el 
diumenge 26 de juny de 2022, la novena edició de la cursa atlètica CURSA 
SOLIDARIA 10 K I 5 K LA CANONJA 

1.2 La gestió tècnica de la cursa anirà a càrrec de TRETZESPORTS. 
 

1.3   Aquesta cursa és de caràcter solidaria, i els beneficis es destinaran a 
l’entitat “nens amb càncer – AFANOC 

 

Article 2. LA CURSA 

2.1.- La cursa solidària CURSA SOLIDARIA 10 K I 5 K LA CANONJA, es farà el pròxim 
diumenge 26 de juny  de maig a LA CANONJA. 

2.2.- La cursa consta dos proves,  una de 10000 metres i un altre de 5000 metres. 

2.3.- L’hora de sortida de la cursa serà a les 09.00 hores del matí del diumenge 23 
de juny. 



2.4.- La participació esta oberta a tothom. Els participants entre 13 i 16 anys nomes 
poden participar a la cursa dels 5K  

2.5.- Tots els menors de 18 anys, en el moment de fer la seva inscripció hauran 
d’omplir l’autorització del pare/mare/tutor legal que trobaran en el formulari de la 
pàgina web. Si no es fa aquest procés correctament el sistema no deixarà tramitar 
la inscripció. 

 
Article 3. CURSES INFANTILS 

3.1.- El mateix dia i a partir de les 10.00 hores es faran les curses solidàries infantils 
“per a nens i nenes des de 3 anys fins als 12 anys. 

3.2.- Les curses infantils es dividiran en les següents categories d’edat i distancies 

• Cursa 1: (3 a 5 anys)  

(A la cursa 1 els pares estan autoritzats a acompanyar als seus fills). 

• Cursa 2: (6 a 8 anys)  
• Cursa 3: (9 i 10 anys)  
• Cursa 4: (11 i 12 anys)  

Article 4. NORMES TÈCNIQUES 

4.1.- Per poder participar en les diferents curses, cal formalitzar  correctament la 
inscripció. Si la inscripció es fa correctament, cada participant rebrà un E.mail de 
confirmació de la seva inscripció, que caldrà que porti amb un document oficial 
acreditatiu a l’hora de recollir el dorsal. 

4.2.- El dorsal/xip de la cursa s’haurà de portar ben visible al pit. 

4.3.- L’organització declina tota responsabilitat en els resultats de la prova si el 
participant no porta en el lloc adequat el dorsal/xip. (portar-lo a l’esquena o en un 
altre lloc pot fer que el xip no sigui llegit i no hi hauria resultat d’arribada). 

4.4.- Cada corredor participa sota la seva responsabilitat i tenint en compte el nivell 
de condició física suficient per afrontar la prova. 

4.5.- Una vegada feta la inscripció, no es retornarà l’import d’aquesta, ni es faran 
canvis de participant. 

4.6.- El fet d'inscriure’s implica l'acceptació d’aquest reglament i el compromís de no 
avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar els 
participants i al personal auxiliar implicat en l'organització. 



4.7.- Allò que no hi estigui previst, serà sotmès a la decisió de l’organització. la 
inscripció és personal i intransferible. 

4.8.- Tota persona que incompleixi la normativa de l'organització, serà retirada de la 
classificació oficial. 

4.9.- Desqualificacions: el servei mèdic de la competició, el director tècnic i els 
controls tècnics de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la 
prova: 

• Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. 
• Tot atleta que no realitzi el recorregut complet. 
• L’atleta que manipuli el dorsal, podrà ser desqualificat. 
• L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes 

davant l’organització al marge del que està estipulat en aquest reglament. 

 
 
 
Article 5. RESULTATS 

5.1.- Els resultats es publicaran i es podran consultar a la zona de resultats de la 
cursa, en la web de la cursa ON-LINE (apartat resultats. 

 
 
Article 6. RECLAMACIONS 

6.1.- Les possibles reclamacions es faran per escrit a Direcció de la Cursa, i només 
seran acceptades fins a 30 minuts després de conèixer-se la classificació de la cursa. 
La decisió de l’organització serà inapel·lable. 

Article 7. PREMIS I CATEGORIES 

PREMIS: 

• CURSA 10 K - Premi/trofeu als TRES primers classificats de la general Homes 
i Dones 

• Trofeu al primer classificat de cada categoria Homes i Dones 
• Al primer classificat Home i Dona, Local – a de fer consta a l’hora de fer la 

inscripció que resideix a La Canonja 
• CURSA 5 K - Premi/trofeu als TRES primers classificats de la general Homes i 

Dones 
• Medalla al primer classificat de cada categoria Homes i Dones 
• Al primer classificat Home i Dona, Local – a de fer consta a l’hora de fer la 

inscripció que resideix a La Canonja 
• CURSES INFANTILS – Medalles per a tots els participants. 



CATEGORIES: 

• Des de l’any 1992 al 2015 ambdós inclosos Categoria SR 
• Des de l’any 1982 al 1991 ambdós inclosos Categoria V40 
• Des de l’any 1972 al 1981 ambdós inclosos Categoria V50 
• Des de l’any 1962 al 1971 ambdós inclosos Categoria V60 
• Des de l’any 1961 endarrere Categoria Master PLUS 

Els trofeus es lliuraran una vegada es coneguin els resultats oficials 

 

  

Article 8. ASSEGURANÇES i SERVEIS  

8.1.- L’organització, conforme a la llei, contractarà una assegurança de 
Responsabilitat Civil, per tant, no es fa responsable dels perjudicis físic/morals i/o 
materials que pugui causar/causar-se els participants i espectadors durant aquesta 
competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la 
participació. 

8.2.- L’organització també contractarà una assegurança d’accidents individual pels 
participants a les curses. 

8.3.- L’organització disposarà de serveis sanitaris a l’arribada de la cursa per 
qualsevol atenció mèdica que fos necessària, per accidents o lesions que es puguin 
produir durant la cursa. 

 

 

 

RECOLLIDA DE DORSALS: 

1. Dia de la cursa: Des de les 07:45 fins les 08:45 hores. Mes endavant es 
comunicarà si es lliuraran dorsals el dissabte tarda. 

2. En el moment de fer-se la inscripció via Internet el/la participant rebrà un 

Mail de conformitat, i la inscripció serà només vàlida si apareix al llistat 
d’inscrits de forma automàtica. Per recollir el dorsal el corredor haurà de 

presentar el seu DNI i en cas de recollir el dorsal d'un altre participant, 

presentar-ne la document acreditatiu i signat pel titular.  

3. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els terminis establerts 
significa la renúncia als mateixos. 

 



NORMES TÈCNIQUES 
 

1. La distància a recórrer és de 10000 metres (2 voltes al circuit) i de 5000 

metres 

2. El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. 

3. El temps màxim per a acabar la cursa és de 70 minuts 
4. És obligatori portar el dorsal la part davantera del cos, i el xip que us lliuraran 

posat a la sabatilles (lligat als cordons) El dorsal no es poden doblegar ni 

manipular. Si el XIP no es porta degudament col·locat els participants no 
sortirà als resultats i no tindrà dret a reclamar cap premi. 

5. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l'import de la mateixa, sempre 

i quant la no participació de l'atleta sigui per causes no imputables a 

l’organització 
6. L’ inscripció de la cursa és pot fer ON.LINE a la pàgina web de la cursa. El 

termini de finalització de inscripcions serà el dia 22 de juny a les 24.00 hores  

7. L’organització podrà allargar el termini de inscripcions sempre i quant quedin 
dorsals lliures. 

8. Cada corredor participa sota la seva responsabilitat i tenint en compte el 

nivell de condició física suficient per afrontar la prova. 
9. Una vegada feta la inscripció, no es retornarà l’import d’aquesta, ni es faran 

canvis de participant. 
10. El fet d'inscriure’s implica l'acceptació d’aquest reglament i el compromís de 

no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i 

respectar els participants i al personal auxiliar implicat en l'organització i 
totes les normes de protecció de dades i difusió d’imatges 

11. Tota persona que incompleixi la normativa de l'organització, serà retirada de 
la classificació oficial. 
 

PROTECCIÓ DE DADES  
 
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels 
participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la 
finalitat exclusiva de la gestió de la prova.  
 
DRETS D'IMATGE  
 
16.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera.  
16.2. L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi.  
16.3. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució 
i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal 
i familiar, i a la pròpia imatge, així com en l’aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.  
16.4. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant 
autoritza a TRETZESPORTS a la realització de fotografies i filmació de la seva 



participació en la cursa, i els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació 
comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la cursa, en les que resulti 
clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació 
econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents de les indicades.  
 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT  
 
L'organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les 
circumstàncies ho exigeixen.  
 
ACCEPTACIÓ  
 
La formalització de la inscripció implica l'acceptació del present reglament.  
 
L’organització 
C.E.LA CANONJA 
 

 

 

 

 


