
REGLAMENT CURSA DE 10.000 METRES 
El proper diumenge 2 de juny de 2019, a les 08:50 hores del matí, 
tindrà lloc la 12ª edició de la cursa popular “ELS 10 DE SANTA”, 
dins dels actes de la 22ª Festa de l’Esport de Santa Perpètua de 
Mogoda, organitzada per al Club Esportiu Fondistes FEM FORÇA i 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. També hi haurà curses 
infantils de 1.000 i de 3.000 metres. 
1. Distància del Recorregut: 10 km. 
2. Tipus de terreny del circuït: asfalt i terra, dins del terme 
municipal de Santa Perpètua de Mogoda. El circuït serà senyalitzat 
a cada quilòmetre. 
3. Cursa oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distancia 
com aquest reglament. 
4. Lloc de sortida i arribada: Davant del poliesportiu municipal, 
Avinguda Girona nº 7. L’hora de sortida de la cursa serà a les 08:50 
hores. 
5. Avituallaments als 5 i a l’arribada. 
6. Les categories es regiran per l’any de naixement I el sexe: 
Joves: Nascuts entre 1995 i 2003 (entre 16 i 24 anys) 
Sèniors: Nascuts entre el 1985 i 1994(entre 25 i 34 anys) 
Vet. 35: Nascuts entre el 1975 i 1984 (entre 35 i 44 anys) 
Vet. 45: Nascuts entre el 1965 i 1974 (entre 45 i 54 anys) 
Vet.55: Nascuts entre el 1955 i 1964 (entre 55 i 64 anys) 
Vet. 65: Nascuts el 1954 i anteriors. (65 i més anys) 
7. L’organització podrà desqualificar a tot aquell corredor/a que no 
hagi completat la totalitat del recorregut. El control de la cursa es 
tancarà a les 10:15 hores del matí. En passar el cotxe escombra de 
l’organització el circuït quedarà obert al trànsit rodat de vehicles. Els 
i les atletes que continuïn el recorregut amb posterioritat a l’obertura 
del circuït al trànsit rodat, hauran de fer-ho sota la seva 
responsabilitat. 
8. Les reclamacions es podran presentar per escrit a l’organització 
i s’acompanyaran amb un dipòsit de 25 euros i només s’acceptaran 
fins a 30 minuts després de conèixer la classificació de la cursa. 
9.Inscripcions: La inscripció per la cursa es realitzarà a través del 
web: www.championchip.cat o a través del web del Club Esportiu 
Fondistes Fem Força: www.fondistes-pepa.org . 
També de forma presencial al Pavelló Esportiu Municipal situat a 
l’Avinguda Girona nº 7, de dilluns a divendres de 8 a18 hores (Tel: 
93.560.33.16) 
El tancament de les inscripcions es realitzarà el dia 29 de Maig a les 
24:00 hores o bé quan s’arribi als 600 corredors/es. El mateix día de 
la cursa NO ES FARAN INSCRIPCIONS. 



10. Preus: El preu de la inscripció de la cursa de 10.000 metres 
serà de 12 euros amb el xip groc propi i de 14 amb el xip blanc de 
lloguer. Si en algún cas quedessin al tancar les inscripcions el preu 
s’incrementaria; 14 euros per als de xip groc i 16 euros per als de 
xip de lloguer blanc. 
Es donarà la opció en fer la inscripció online de poder comprar el xip 
groc. 
Aquest s’activarà el dia de la cursa i ja el tindreu per sempre. 
11. Recollida dels dorsals: 
El dissabte 1 de juny podran recollir el dorsal a la Carpa del CEF 
Fem Força habilitada a tal efecte a la Festa de l’Esport que 
organitza l’Ajuntament fins les 13 hores. Dissabte tarda es podrà 
recollir al Pavelló d’Esports Municipal. 
El mateix día de la cursa, es podran recollir els dorsals entre les 8 i 
les 8:30 hores a l’entrada del Pavelló Municipal d’esports. 
12. El dorsal haurà d’estar situat de manera visible. Es penalitzarà 
el no retorn del xip de lloguer a l’arribada. 
13. La cursa d’ ELS 10 DE SANTA , tindrà puntuació doble en la 
lliga Championchip. 
14. Obsequis: Tots els participants que finalitzin la cursa tindran 
una bossa amb obsequis, inclou: tallavents, i a la arribada 
botifarrada i beguda. 
15. Premis: 
Premis per als tres primers de la general Femení i Masculí. 
Premi al primer classificat de cada categoria Femení i Masculí. 
Premi als tres primers classificats locals Femení i Masculí. 
16. En el moment d’inscriure’s els/les participants donen el seu 
consentiment perquè la organització de la cursa tractin 
automàticament i només amb finalitat esportiva, la reproducció de 
fotògrafes de la prova, publicació de classificacions, etc, mitjançant 
qualsevol dispositiu i sense límit temporal. 
17. La organització no es fa responsable dels accidents o danys 
que puguin causar o rebre els participants, abans, durant o després 
de la cursa. 
18. En cas d’abandonament és obligatori comunicar-ho a 
l’organització.Qualsevol altre cas no previst en el reglament serà 
resolt per l’organització. 


