REGLAMENT DE LA CURSA "9ª Pujada a l'Ermita de Sant Pau - 2018"
• Els falcons de Vilafranca, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la

diputació de Barcelona, organitza la cursa.
• La cursa és oberta a tothom, sense distinció de sexe o nacionalitat.
• Els Menors de 16 anys queden exclosos de la cursa.
• Els menors de 18 anys hauran de presentar una autorització firmada pels pares o tutors legals.
• Les inscripcions es podran fer anticipadament per Internet:

- De l'1 de novembre de 2018 fins el 23 de novembre de 2018 a un preu de 10€
- El mateix dia de la cursa i fins 1 hora abans de l'inici de la mateixa es disposarà de 25
dorsals a un preu de 15€.
HI HAURÀ DISPONIBLES UN MÀXIM 200 DORSALS EN LES INSCRIPCIONS PER
INTERNET
• La cursa tindrà lloc el diumenge 25 de novembre de 2018 a les 10:30 del matí, amb sortida i

arribada a l’espai entre pavellons de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès.
• La cursa te les següents categories:

- Absoluta masculí
- Absoluta femení
- Sènior masculí: de 16 fins 39 anys.
- Sènior femení: de 16 fins 39 anys.
- Veterans de 1ª masculí: de 40 anys a 50 anys.
- Veterans de 1ª femení: de 40 anys a 50 anys.
- Veterans de 2ª masculí: més de 50 anys.
- Veterans de 2ª femení: més de 50 anys.

• Els premis no són acumulatius en les diferents categories, tenint més importància l’absoluta que

la de categoria pròpia per franja d’edat.

1

• Hi haurà 3 avituallaments líquids al llarg de la cursa.
• Tots els participants rebran una ampolla de cava i botifarra amb mongetes a l'arribada.
• L’organització posarà a disposició dels participants servei de dutxes, guarda roba i habilitarà

zona d’aparcament.
• Caldrà dur el dorsal en un lloc visible i el lliurament dels mateixos es farà el mateix dia de la

cursa.
• No s’admetrà seguir la cursa amb vehicles (motos, bicicletes, cotxes) no autoritzats.
• En cas de causes majors l’organització podrà decidir els canvis que consideri més oportuns.
• L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut en cas que ho cregui necessari.
• Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre

de l’organització
• No respectar les indicacions dels organitzadors repartits al llarg del recorregut serà motiu de

desqualificació.
• Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol

accident que hagin observat. En cas de no fer-ho podran ser desqualificats.
• Els corredors que decideixin retirar-se de la prova tindran l’obligació de comunicar-ho a

l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada.
• Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva única

responsabilitat.
• L’organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar la identitat o l’edat de l’atleta.
• Tots els participants hauran de respectar d’itinerari assenyalat.
• Entraran a la classificació, només aquells corredors que acabin el recorregut al complert.
• Passades 1 hora 30 minuts de l’inici de la prova els voluntaris es retiraran dels punts de control i

15 minuts després (1 hora 45 minuts després de l’inici) es tancarà la línia d’arribada. Els atletes
que superin aquest temps no entraran a la classificació final.
• L’organització disposarà d’un responsable de tancament de cursa que anirà darrere dels últims

participants, i estarà tota l’estona a disposició d’aquests per si hi hagués qualsevol incidència.
• Les fotos i vídeos que es facin durant la cursa es podran fer servir per promocionar-la.
• L’organització es reserva el dret de poder desqualificar a qualsevol participant que no compleixi

el reglament o les ordres de l’organització.
• Els atletes que participin a la cursa ho fan acceptant voluntàriament i conscientment aquestes

condicions i Reglaments i assumint que es troben en condicions físiques i mèdiques suficients
per a afrontar la prova.
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• L’organització declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants i els seus

acompanyants puguin patir abans, durant i després de la cursa.

Política de Privacitat:
• Les dades personals dels inscrits seran incorporades en un fitxer propietat de "COLLA
FALCONS DE VILAFRANCA", amb la finalitat de cursar la sol·licitud d'inscripció, gestionar
classificacions i resultats i enviar publicitat de les activitats i/o productes sobre la cursa.
• Com a membres de la LLIGA DE CURSES DE MUNTANYA GRAN PENEDÈS aquest fitxer pot
ésser cedit a la ASSOCIACIÓ CORREM PER LA TERRA per al tractament i confecció de les
classificacions de la mateixa Lliga de curses de muntanya de l'Alt Penedès.
• Mitjançant la lectura d'aquesta clàusula l' interessat declara tenir coneixement del destí i ús de
les seves dades recollides en el formulari d'inscripció. Si decidís fer ús dels seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot ferho a la següent direcció; Colla Falcons de Vilafranca, C/ Pasteur, 7-9 (08720) Vilafranca del
Penedès o a l’adreça de correu electrònic falcons@falconsdevilafranca.cat.
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