REGLAMENT I LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
1 – Tots els corredors hauran de completar els 10 km del recorregut superant
tots els obstacles que trobin durant el circuit.
2 - La polsera i el dorsal haurà de estar col·locats en tot moment en el canell
durant tota la Cursa; en cas contrari, comportarà la desqualificació del
corredor.
3 - La polsera i dorsal no es podràn modificar, doblar ni alterar el seu
contingut. En cas contrari, comportarà la desqualificació del corredor.
4 - La Cursa es tancarà 2 hores després de la sortida.
6- Hi haurà un corredor escombra que tancarà el recorregut. Els corredors
que sobrepassin el límit establert hauran de seguir les seves instruccions.
6 - Es recomana córrer amb malles i samarreta de màniga llarga, guants i
s’aconsella portar roba de recanvi.
7 - Es obligatori lús de frontal lúminic.
8 - Tots aquells participants que llencin algun paper o altre element no natural
a terra quedaran desqualificats de la Cursa.
9 - La cursa en la modalitat corrent serà cronometrada. Tots els participants
portaran un xip d'un sol ús que se'ls i donarà en el moment de la verificació
de l'inscripció.
10 - Hi haurà dues modalitats: Caminant i Corrent.
11 - Les categories seran les següents:







Junior masculí (12 a 17 anys)
Junior femení (12 a 17 anys)
Absoluta masculí (18 a 39 anys)
Absoluta femení (18 a 39 anys)
Veterans masculí (+40 anys)
Veterans femenií (+40 anys)

12 - Seran premiats, el primer classificat de cada categoria.
13 - L’organització no es fa responsable dels danys i accidents que puguin
patir els participants.

14 - Tots els participants, pel fet de córrer la Cursa, accepten el Reglament
de la mateixa, excloent qualsevol tipus de responsabilitat a l’organització en
cas de resultar accidentats.
15- El participant accepta el Reglament de la II Sant Fruitós Running Night
“ Entre Vinyes”. La seva interpretació i tot el que pugui no quedar reflectit
en aquest Reglament serà regulat per l’organització.
16 - L’organització es reserva el dret d’admissió.

