
 

Bases Sant Tornem-hi 2022 
La cursa està oberta que a tothom que accepti i respecti la distància i el reglament. 

 

1. El preu d’inscripció per les curses de 5k i 10k és de 12 € en cas de disposar de xip 

i de 14€ si s’ha de llogar. En el cas que el mateix dia hi hagi inscripcions 

disponibles, el preu és de 15€ en cas de disposar de xip i 17€ si s’ha de llogar. 

2. El preu d’inscripció per les caminades de 5k i 10k és de 10 €. En el cas que el 

mateix dia hi hagi inscripcions disponibles, el preu és de 12€. 

3. La inscripció es realitzarà a través de la pàgina web: www.iter5.cat.  

4. Les inscripcions estan obertes des de dilluns dia 15 de novembre de 2021.  

5. Els menors de 18 anys que vulguin participar en qualsevol modalitat, caldrà que 

presentin una autorització del pare/mare o tutor legal al moment de recollir el 

dorsal. 

6. Les inscripcions on-line es tancaran divendres 1 d’abril o quan s’arribi a les 300 

inscripcions. 

7. El control d’arribada anirà a càrrec d’Iter5.  

8. La classificació es podrà consultar a la pàgina www.iter5.cat. 

9. Hi haurà dos recorreguts: Cursa i caminada de 10 km i Cursa i Caminada de 5 

Km. 

10. La sortida i l’arribada serà a la Zona Esportiva de Guissona (Pavelló 11 de 

setembre). 

11. La rebuda de les persones participants i l’entrega de dorsals serà entre les 

08:00h i les 9:45h al pavelló polivalent del mateix dia de la cursa 03/04/2022. 

12. La sortida serà a les 10:30h per la cursa de 10km i 10.35h per la cursa de 5k i per 

les caminades de 5km i 10k del diumenge 3 d’abril de 2022 des del pavelló 11 de 

setembre, pels dos recorreguts. 

13. El control d’arribada es tancarà a les 13:00h  

14. Hi haurà un avituallament líquid i sòlid per les curses i les caminades de 10k i 5k. 

15. La competició es realitzarà en les següents categories: 

a. 5km masculina i femenina 

b. 10km masculina i femenina 

*no hi haurà premis per categoria per motius covid 

16. Premis: 

Cursa de 5 km 

- els tres primers homes i les tres primeres dones de la classificació 

general. 



 

- el primer home i la primera dona local. 

 Cursa de 10 km 

- les tres primeres dones i els tres primers homes de la classificació 

general. 

- la primera dona i el primer home local. 

També es premiarà el club amb més corredors/es inscrits/es. 

***Els premis no seran acumulables. 

 

A més a més... 

o Es sortejaran regals un cop tancada la cursa, el dia 2 d’abril de 2022 i les 

persones premiades es podran consultar en un llistat el mateix dia de la cursa 

entre els tothom que hi participi després de l’entrega de premis. 

o En el moment de recollir el dorsal es farà entrega d’una bossa amb obsequis  

o Es disposarà de guarda-roba únicament per les claus.  

o Hi haurà servei de dutxes. 

o És obligatori l’ús de mascareta fins que s’hagi donat el tret de sortida de les 

curses i les caminades. 

o L’organització declina tota la responsabilitat pel que fa als accidents o altres 

perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits abans, 

durant i després d’efectuar-se. 

o Les persones participants de la cursa accepten cedir la seva imatge a 

l’Ajuntament de Guissona i a la Secció de Corredors del Centre Excursionista 

Guissonenc per a poder fer difusió de les imatges a premsa, així com en la 

seva web, Facebook i Twitter i Instagram.  

o El fet d’inscriure’s a la cursa implica l’acceptació del reglament. 

o El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la 

cursa, però l'organització es reserva el dret d'anul·lar la 

cursa si ho considera oportú. 

o En cas de cancel·lació de la cursa no es retornaran els 

diners de la inscripció. 

 

 

Sant Tornem-hi! 

TORNA A LA RUTINA AMB ENERGIA! 


