REGLAMENT
1. L’organització tancarà les inscripcions a 300 inscrits (entre 10km i 5km), ja sigui en els
dies previs, o bé el mateix dia de la cursa.
2. Es donarà un temps límit de 1h 30’ per fer tot el recorregut.
3. L’organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que demostrin una actitud
incívica o inadequada en qualsevol moment. Els corredors desqualificats que vulguin seguir
corrent, ho faran sota la seva responsabilitat.
4. El dorsal haurà de ser visible. no us heu de preocupar de portar el vostre propi xip.
5. Durant el decurs de la prova es procedirà a la captació d'imatges, tant de participants com
dels guanyadors. També és publicaran les dades del nom del participant, dorsal, temps i
ordre d'arribada. En tots dos casos aquestes dades seran utilitzades pel Club Amics de la
Cursa d’Artés per a la difusió per qualsevol mitjà (web, revistes i/o mitjans de comunicació)
d'aquesta activitat esportiva. Aquesta clàusula s'aplica sense excepcions a tota persona
inscrita a la cursa.
6. L’organització es reserva el dret d’anular la prova o modificar el seu recorregut si per
qualsevol circumstància ho creu convenient. La pluja no serà obstacle per la seva celebració.
7. La participació de la cursa, suposa l’acceptació d’aquest reglament. L’organització no es
fa responsable dels accidents o de qualsevol altre perjudici que la participació a la cursa
pugui ocasionar als inscrits.
8. La participació en la prova suposa l’acceptació de tota la normativa.

DADES TÈCNIQUES
Cros 1 de Maig 10 km:
Distància: 10.250m
Sortida: c/Montserrat (al costat de les pistes de tennis) a les 9:30h del matí.
Recorregut:
Es
pot
veure
el
km aquí: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=379361
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Avituallament: Al km 4 i 8,5 (líquid).
Cros 1 de Maig 5 km:
Distància: 5.850m
Sortida: c/Montserrat (al costat de les pistes de tennis) a les 9:15h del matí.
Recorregut: És el mateix circuit però al km 4 (avituallament ) es torna al poble sense fer el
bucle superior. Veure aquí: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=379361
Avituallament: Al km 4 (líquid).

