
 

REGLAMENT CURSES INFANTILS 

 

1. La cursa es celebrarà el dia 17 de febrer del 2018 a la zona estació autobusos 

 

2. Les curses començaran a les  16:30 de forma puntual. 

 

3. Les inscripcions infantils, tenen un preu de 2€. 

    Es faran a través de la web www.iter5.cat 

 

4. Els tres primers corredors de cada cursa a PARTIR DE Pre-Benjamí  rebran un trofeu. 

 

5. La participació a la cursa està sota la responsabilitat i propi risc dels/les participants. Els/les 

participants en el moment de la seva inscripció, manifesten trobar-se físicament aptes per a la 

cursa. L'organització declina tota responsabilitat dels danys dels participants puguin ocasionar 

durant la prova, ocasionar-se  ell/es mateixes o derivar de ells/es a tercers/es. L'organització 

disposa d'assegurança. 

 

6. Tot participant ha de donar el seu consentiment per a que el club d´Atletisme Runner's 

Balaguer Club Esportiu, per si mateix, o per terceres entitats, faci ús de les imatges de la cursa 

per a la seva promoció, així com el tractament informàtic amb finalitat exclusivament 

esportiva, promocional o comercial de les seves dades personals. D'acord amb el que estableix 

la llei orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de la protecció de dades personals, el participant 

podrà exercir el seu dret a aquest fitxers amb l´objectiu de rectificar o cancel·lar de forma 

parcial o total el seu contingut. Per exercir aquest dret, haurà de sol·licitar-ho al domicili social 

de Runner's Balaguer Club Esportiu. Carrer la Plana, nº95 de Balaguer. 

 

7. Les reclamacions per accidents s'acceptaran exclusivament fins a les 23:59h del mateix dia 

de la cursa, via e-mail a josepmaria_marques@hotmail.com. 

 

8. L'organització es reserva el dret a canviar la data o recorregut, o a cancel·lar l'esdeveniment, 

sense que existeixi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits, i es reserva el dret a 



ampliar el període d´inscripció a la cursa, per a qualsevol dels col·lectius participants si així ho 

considera oportú.  

 

9. En cas de pluja, tambè l’organització es guarda el dret d’anular les curses infantils i de poder 

fer la sortida desde el pabelló de la ciutat. 

 

10. categories. 

Pre-Benjamí........................................ Any 2010/2011................ 400 m / 400 Fem 

Benjamí............................................... Any 2008/2009................ 800 m/ 400 Fem 

Aleví.................................................... Any 2006/2007............... 1.600m/800 Fem 

Infantil................................................ Any  2004/2005............... 1.600m/1.600 Fem. 

Cadet.................................................. Any  2002/2003............... 1.600m/1.600 Fem. 

Pollets................................................ P1-P2-P3  (1 sola categoria de 50 metres aprox) 

Pollets................................................ P4 (distància aproximada de 100 metres) 

Pollets................................................ P5 (distància aproximada de 200 metres) 

11. PREMIS 

Pòdium pels 5 primers classificats desde les categories pre-Benjamí. 

3 primers  trofeus, 4art i 5è medalla. 

12. RECOLLIDA DE DORSALS. 

Dissabte dia 17 de febrer desde les 15:00 hores fins les 16:00 hores. 

PAVELLÓ ESPORTS D’ÀNGEL GUIMERÀ, Balaguer.  (situat a 200 metres de la sortida de la cursa) 

 


