
12a CURSA DEL 1 DE MAIG 2019 - ALTAFULLA 

 

Horari de les curses :  

- Curses infantils: a partir de les 9:45h 

- Cursa Open 5000m : 11:30h 

 

Reglament: 

1.- Oberta a tothom que accepti aquest reglament 

 

2.-Els menors de 18 anys hauran de portar permís patern 

 

3.-La distància i horari de les curses serà de : 
Cursa 1. Categoria super-mini femení: 130m (9h45’) 2015 i 

posteriors 

Cursa 2. Categoria super-mini masculí: 130m (9h50’) 2015 i 

posteriors 

Cursa 3. Categoria mini femení: 130m (9h55’) 2013 i 2014 

Cursa 4. Categoria mini masculí : 130m (10h00’) 2013 i 2014 

Cursa 5. Categoria Pre-benjamí femení : 550m (10h05’) 2011 i 2012 

 

Cursa 6. Categoria Pre-benjamí masculí : 550m (10h10’) 2011 i 

2012 

Cursa 7. Cursa “Corre amb un amic” (nens/es amb discapacitat que 

corren acompanyats amb un amic o sols): 130m o 500m (no 
competitiva) (10h 20’). Cursa patrocinada per “Fundació La Caixa” 

Cursa 8. Categoria benjamí femení: 630m (10h30’) 2009 i 2010 

Cursa 9. Categoria benjamí masculí: 630m (10h40’) 2009 i 2010 

Cursa 10. Categoria aleví femení : 1120m (10h50’) 2007 i 2008 

Cursa 11. Categoria aleví masculí : 1120m (11h00’) 2007 i 2008 

Cursa 12. Categoria Juvenil masculí i femení: 2250m (11h10’) 2003, 

2004, 2005 i 2006. Cursa patrocinada per “Diverland Bowling Les 

Gavarres” 

Cursa 13. Categoria Sèniors, veterans i màsters, masculí i femení: 

5000m (11h30’) 2002 i anteriors (per la cursa de 5000m, 

Cronometratge amb xip que es lliurarà amb el dorsal) 

 

4.-La cursa estarà senyalitzada durant tot el recorregut 
 

5.-Hi haurà servei de ambulància 

 

6.- Hi haurà servei de guarda-roba i de dutxes 

 

7.- L’ horari de sortida serà a partir de les 9:45h per les curses 

infantils i a 11h30 per la cursa Open de 5000m. El lloc de sortida serà 

a prop del castell d’Altafulla 

 

8.- Categories i premis: 



Categoría Super Mini: nascuts en el 2015 i posteriors (2015 i 2016) 

Categoría Mini: nascuts en el 2013 i 2014 

Categoria Spècials: totes les edats (no competitiva). 

Categoría Pre- Benjamí: nascuts en 2011 i 2012. 

Categoría Benjamí: nascuts en 2009 i 2010. 

Categoría Aleví: nascuts en 2007 i 2008. 

Categoría Juvenil: nascuts en 2002, 2003, 2004 i 2005. 

Categoría Sènior: nascuts entre 1980 i 2002. 

Categoría Veterans: nascuts entre 1965 i 1979 

Categoría Master: nascuts al 1964 i anteriors 

 

9.- Qualsevol cursa podrà ser desdoblada per excés de 
participants o suspesa per la manca de competidors suficients, 

sense previ avís i sota criteri de l’organització.  

 

10.- Samarreta de record i coca amb xocolata per tots els participants 

de la cursa Open de 5000m. 

 

11.- Les inscripcions es podran fer per internet a 

www.atletesaltafulla.com i www.athleticevents.net i presencialment 

a: 

 

- Botiga AthleticEvents – Tarragona (Rambla Francesc Macià,5) 

- Botiga Boom Esport – Torredembarra (C/ Antoni Roig 89)  
 

12.- El període i preu de la inscripció per a la cursa Open de 5000m i 

és el següent :  

- Del dilluns 11/03/2019 al dimarts 23/04/2019, 10€ 

- Del dimecres 24/04/2019 al dilluns 29/04/2019, 12€ 

- El mateix dia de la prova, 15€ 

La inscripció quedarà tancada als 300 participants per la Cursa Open 

de 5000m. 

13.- Per a les curses infantils, la inscripció es tancarà el mateix 

dia de la prova a les 9:15h. 

14.- L’organització declina tota responsabilitat per danys i perjudicis o 

lesió que els participants puguin patir o causar a tercers i es reserva 

el dret a utilitzar les imatges resultants dels participants el dia de la 
cursa per la seva utilització en esdeveniments posteriors si ho 

considera necessari 

 

http://www.atletesaltafulla.com/
http://www.atletesaltafulla.com/
http://www.athleticevents.net/
http://www.athleticevents.net/


15.- Pel fet de participar s’accepta el present reglament i s’assumeix 

el risc de la pràctica esportiva no federada d’acord amb la legalitat 

vigent. Tot allò que no estigui establert queda sota la decisió de 

l’organització 

 

16.- Drets d’imatge: El sol fet d’inscriure’s a una prova de la Cursa 

1er de Maig d’Altafulla, autoritza expressament l’organització i els 

seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en 

moviment, de les persones participants, adults o menors. Aquestes 

imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i 

desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i 

difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la 
legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa 

la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst" 

 

Organitzen: Atletes d’Altafulla i Ajuntament d’Altafulla 

 


