Reglament
1. El Club Atlè c Calderí organitza la 8ª edició 100kms CORRE PELS QUE NO PODEN

2. La cursa és oberta a tothom que hagi nascut l’any 2000 o anteriors sense dis nció de sexe o
nacionalitat , que accep i respec , tant la distància com el present reglament.

3. Els par cipants menors d’edat hauran de presentar el formulari d’autoritzacio signat pel
pare/mare, tutor/a el dia de la cursa per a poder par cipar.

4. La distancia és de 100Kms y 42,195 Kms depenen de la modalitat per un recorregut
totalment de terra y de 2500 m amb un punt d’avituallament cada volta.

5. La sor da ndrà lloc a les 7:00h del dissabte 19 de octubre de 2019 , Els 100kms individuals
y per equips y a les 10:00 la Marató , des del Camp de futbol de La Torre Marimon i la arribada
al mateix lloc. L’organització tancarà el control d’entrada a 15horas de l’inici de la cursa.

6. Hi ha servei de guarda-roba i a l’arribada.

7. Tots els par cipants en modalitats individuals ndran un obsequi com a record de la prova,
una bossa del corredor i avituallament a l’arribada.
Els equips ndran una bossa per equip.

8. Ob ndran trofeu de la cursa :
- Els 3 primers atletes de cada categoria establertes en aquets reglament tant masculí com
femení .

-Així com els tres primers equips de la classiﬁcació i els tres primers equips
mixtes (per ser considerat mixt ha d'haver almenys una persona de cada sexe)

9. Les categories es regiran per l’any de naixement , i caldrà un mínim de tres par cipants per
premiar la categoria.
Queden establertes les següents categories :

- ﬁns a 39 anys inclòs el dia de la cursa

Sm- Sf

- Entre 40 y 49 anys complerts el dia de la cursa V1 -F1
- de 50 anys en andevant complerts el dia de la cursa V2-F2
Tant en 100kms com en Marató

10. L’organització limita el nombre de par cipants a un màxim de 100 atletes 100kms y Marató
i 30 equips, Les inscripcions es tancaran el dijous 17 de Octubre a les 23:59h (per internet), o
bé en exhaurir les places.

11. Per fer les inscripcions a través d’internet caldrà omplir el formulari d'inscripció i fer el
pagament amb targeta de crèdit . La inscripció no quedarà formalitzada ﬁns que no s’hagi fet
el pagament. Els drets d’inscripció an cipada a la cursa son de 35 euros per la cursa de 100kms
individuals 30 euros per la Marató y 65 euros pels equips . Es podran fer el mateix dia de la
cursa en cas de quedar dorsals lliures .

12. Es obligatori per par cipar, córrer amb el xip que proporciona l’organització. El dorsal s’ha
de portar en un lloc ben visible , i no portar-lo doblegat. El dorsal i el xip es podran recollir el
dia de la cursa una hora abans de la sor da , per recollir-lo s’haurà de lliurar el comprovant de
pagament i mostrar el DNI del atleta inscrit per iden ﬁcar-se.

13. Serà desqualiﬁcat tot atleta que no hagi completat el recorregut oﬁcial o es comprovi
alguna irregularitat. L’organització podrà desqualiﬁcar l’atleta que es mostri despec u amb els
altres par cipants i/o amb l’organització.

14. Les condicions meteorològiques adverses no suposaran la suspensió de la prova, encara
que l’organització es reserva el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenien per mo us de
seguretat.

15. El par cipant, en el moment de la inscripció, manifesta estar preparat per realitzar la prova
i és l'únic responsable del seu estat de forma. L’organització no es fa responsable dels accidents
o d'altres perjudicis que la par cipació a la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans durant o
després d’aquesta.

16. Les reclamacions s’han de fer per escrit , una vegada ﬁnalitzada la cursa abans del
lliurament dels premis . Una vegada estudiada , la decisió de la organització serà inapel·lable.

17- L’organització es reserva el dret de fer ús de les imatges dels par cipants en la cursa per a la
difusió i promoció de la mateixa . Les dades ob ngudes de les inscripcions seguiran el
tractament previst per la llei 15/99 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter
personal.

18. Pel sol fet de par cipar-hi, s’accepta el present reglament i condicions .

