
REGLAMENT CURSA DEL CASTELL 2019 

 

1.- CURSES 

Hi haurà les següents curses: 

1.- Cursa popular, amb un recorregut de 3,5 km. per a caminadors i corredors de totes les edats, 

amb cronometratge i classificació. 

2.- Cursa atlètica, amb un recorregut de 10 km. per a corredors, amb cronometratge i  

classificació. 

3.- Curses per als més petits a l'estadi Albert Gurt, sense classificació i amb medalles per a tots 

els participants. 

RunCastell-Kids: 

D’1 a 4 anys 100 m. 

De 5 a 7 anys 250 m. 

De 8 a 10 anys 400m. 

Si el corredor es menor d’edat, la inscripció haurà d'adjuntar una autorització firmada per un 

tutor. 

 

2.- DIA DE LA CURSA I HORARIS 

 La cursa es realitzarà el dia 1 de maig de 2017, dins els horaris següents: 

 - a les 9:30h. curses per als més petits, a l’estadi 

- a les 10:00h. sortida de les dues curses des de l’estadi 

- a les 11:30h. tancament del control d’arribada i lliurament de premis. 

La sortida i l’arribada es faran a l’estadi Albert Gurt. Qui arribi més tard de l’hora de tancament 

no podrà ser classificat. L’organització es reserva la possibilitat de fer-lo aturar per tal de protegir 

la seva integritat física i la de terceres persones. 

 

3.- INSCRIPCIONS I PREUS.  

La inscripció es podrà fer en línia fins al 28 d’abril de 2019 a les 23.59h a l’adreça  

https://sportmaniacs.com/ca/services/inscription/xii-run-castell-figueres o be fins haver assolit 

el nombre de 500 participants inscrits. 

També es podrà fer presencialment el dia 30/04 de les  18:00 a les 21:00 hores a les pistes 

d’atletisme de l’estadi Albert Gurt. I el mateix dia de la cursa de 8:00 a 9:00, si queden places 

lliures. El màxim numero d’inscripcions presencials serà de 30, i en cap cas se n’acceptarà cap 

passades les 9:00 del mati. 

El preu de les curses serà: 

https://sportmaniacs.com/ca/services/inscription/xii-run-castell-figueres
https://sportmaniacs.com/ca/services/inscription/xii-run-castell-figueres


De 12€  en les inscripcions en línia. Caldrà seleccionar cursa al moment d’inscriure’s. No obstant, 

el participant podrà decidir quin recorregut fa al moment de començar la cursa. Si no ha passat 

pel punt de control intermig s’entendrà que ha fet la cursa de 3,5 km. 

De 17€ en les inscripcions presencials 

El preu de la inscripció de la RunCastell-Kids  serà de2€. 

La inscripció a la cursa suposa l’acceptació del present reglament. 

L’organització de la cursa no retornarà l’import de la inscripció per motius de lesió i/o malaltia 

ni per qualsevol motiu aliè a la mateixa. 

 

4. RECOLLIDA DE DORSALS. 

Per recollir el dorsal serà necessari portar el DNI.  

El dorsal es podrà recollir de forma anticipada el dia 30/04 de les 18:00 a les 21:00 hores a les 

pistes d’atletisme de l’estadi Albert Gurt. 

I el mateix dia de la Cursa, a les pistes d’atletisme de les 8:00 a les 9:30 

El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor significa la renuncia dels mateixos. 

 

5.CONTROLS 

L’organització posarà controls de pas de corredors i punts d’avituallament, al seu criteri, segons 

la seguretat, estratègia i d’accessos. 

Qui no hagi passat pel punt de control intermig als 50 minuts d’haver començat la cursa, serà 

dirigit cap a la cursa de 3,5 km. Si no ho fa, quedarà fora de control i realitzarà el recorregut pel 

seu compte i risc. 

 

6.RECORREGUT 

El recorregut estarà senyalitzat amb cinta, marcat al terra o amb fulls de paper removibles. Cal 

realitzar el recorregut en la direcció indicada tot passant pels punts de control. 

Es respectaran totes les normes que l’organització estableixi, especialment pel que fa als 

controls, avituallament, el tractament de les deixalles i els criteris que es fixin per contribuir a la 

conservació de la natura. 

 

7.- ANULACIO DE LA PROVA 

.L’Organització podrà ajornar, anul·lar o modificar la prova si considera que les condicions són 

desfavorables i la celebració implica riscos per als corredors, i el seu veredicte és inapel·lable. Si 

les circumstàncies ho requereixen, es podrà interrompre la prova en un punt del recorregut. 

 



8. PREMIS 

L’Organització premiarà amb trofeus als primers classificats tan masculí com femení en les 

categories següents: 

Cursa popular 3,5 km: 

D’11 a 12 anys 

De 13 a 14 anys 

De 15 a 17 anys. 

Cursa atlètica de 10 Km: 

Fins a 23 anys. 

Entre 24 i 35 anys. 

Veterans fins a 50 anys. 

Veterans a partir de 50 anys. 

No es sumaran els trofeus als guanyadors. 

 

9.- RECLAMACIONS 

Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa i la decisió de l’Organització serà 

inapel·lable. 

 

10.- PARTICIPANTS 

Cada corredor participa a la cursa sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició 

física suficient per afrontar la prova. 

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. 

Els participants permeten que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a 

les llistes d’inscrits, així com a les de resultats. 

L'Organització es reserva el dret d’utilitzar les imatges dels participants preses durant la Cursa 

amb finalitats promocionals 

No es podrà participar a la prova amb gossos. 

11.- El fet d’inscriure’s significa acceptar aquest reglament; tot allò que quedi fora d’ell 

romandrà a criteri de l’organitzador. 


