
 

 

REGLAMENT 

 

Cursa de la Dona de REUS– 2019 
 

1. La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus, conjuntament amb Reus 
Esport i Lleure, Tretzesports, organitzen la cinquena edició de la Cursa de la 
Dona de Reus 

 
La sortida i arribada  de la cursa estarà situada a la Plaça de la Llibertat de 
Reus. L’hora de la sortida de la cursa serà les 11.00 hores. L’arribada estarà 
situada al mateix lloc 
 

1.  La participació a la cursa de la DONA DE REUS, es exclusivament per DONES. 
No es permesa la participació de participants masculins.  

2. Podran participar en la cursa de 4400 metres corredores de totes les 
edats, sempre que facin correctament la seva inscripció. 
Per motius de seguretat i assegurances, no es pot participar sense fer la 
inscripció ni portar el dorsal identificatiu. 
L'organització no es farà responsable de cap incident o accident de cada 
participant que  no estigui degudament inscrita. 
Totes les menors, si fan la seva inscripció on.line, hauran d'omplir les dades 
d'inscripció que es demanen en el formulari i elpare, mare o tutor haurà 
d'autoritzar mitjançant la pestanya del formulari, la seva participació. 
Si es fa la inscripció de forma presencial, caldrà que el pare/mare o tutor 
ompli l'autorització en el moment de recollir el dorsal. 
 

3.  La distància a recórrer  és de 4400 metres 
 

4.  El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre.  
 

5.  El temps màxim per a acabar la cursa és de 60 minuts  



 

6. PREUS: Els drets d'inscripció/donatiu són de 10€.  
 

L'organització destinarà directament de cada inscripció la quantitat de 5 

euros a la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer –FUNCA. 

La suma dels ingressos dels patrocinadors i participants i les diferents 

col·laboracions fan que l’aportació sigui extraordinària, molt per sobre d’altres 

curses similars que es fan a les nostres contrades, on l’aportació es molt inferior. 

 

 

A mès, una vegada tancada la cursa, i liquidades totes les despeses de la mateixa, 

els beneficis  que restin també seran destinats a la FUNCA (Fundació lliga per a la 

investigació i prevenció del Càncer). Per tant el diferencial entre costos i ingressos. 

S'han de tenir en compte els costos imputats a la cursa: camisetes, assegurances 

dels participants, assegurances dels voluntaris, web, servidor, comissions bancàries, 

ambulància medicalitza i servei mèdic, servei de cronometratge i sistema xip, 

publicació i difusió, infraestructures, megafonia.... 

I els costos NO imputats: guàrdia urbana, personal entitats organitzadores, 
aportacions en productes (avituallament, fruita....), voluntaris, altres col·laboracions, 
Creu Roja, obsequis... 
 
 

7.  És obligatori portar el dorsal i el xip a la part davantera del cos. El dorsal i el 
xip  no es poden doblegar ni manipular. Si no es porta degudament col·locat  
la participants no sortirà als resultats i no tindrà dret a reclamar cap premi. 

 
8.  Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l'import de la mateixa, sempre 

i quant  la no participació de l'atleta sigui  per causes no imputables a 
l'organització. 

 
9.  L’ inscripció de la cursa és pot fer  ON.LINE a la pàgina web de la cursa i 

PRESENCIALS als establiments indicats a la web. El termini de finalització de 
inscripcions serà el dia 3 de maig  o  al arribar a les 1750 inscrites. 

 
10.  L’organització podrà allargar el termini de inscripcions sempre i quant 

quedin dorsals lliures. 
 

 
En el moment de fer-se la inscripció via Internet el/la participant rebrà un mail 
de conformitat, i la inscripció serà només vàlida si apareix al llistat d’inscrits 
de forma automàtica.  Per recollir el dorsal el corredor haurà de presentar el 



seu DNI i en cas de recollir el dorsal d'un altre participant, presentar-ne la 
document acreditatiu i signat pel titular. 
 

 

 

RECOLLIDA DE DORSALS:  

Dijous 2 de maig  i Divendres dia 3 de maig  

Lloc: CARREFOUR REUS 

Horari:  Des de les 17.00 fins les 20:00 hores 

Dissabte dia 4 de maig 

Lloc CARREFOUR 

Horari mati: Des de les 10:00 fins les 13:30 hores 

Horari Tarda: Des de les 17:00 fins les 20:00 hores 

Diumenge dia 5 de maig 

Lloc: Plaça Llibertat 

Dia de la cursa: Des de les 09:00 fins les 10:45 hores 

Dorsals personalitzats per les inscripcions fetes correctament fins el dia 24 

d'abril 

 

RECORREGUT:  

11. L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força 
major. 

 
12.  Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament 

autoritzats per l'organització. 
 



13.  El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els terminis establerts 
significa la renúncia als mateixos.  
 

14. Els corredors assumiran els danys i perjudicis personals i materials que es 
puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L'organització declina 
qualsevol responsabilitat al respecte. 

 
15.  El fet d'inscriure's en aquesta cursa implica l'acceptació d'aquest reglament. 

 
16.  La inscripció es podrà formalitzar a través d’Internet a 

www.cursadonareus.cat i   www.tretzesports.com   i a les botigues i 
establiments col·laboradores indicades a la pagina web 

 
 
 
COMPETICIÓ 
 
1.-  El dia de la cursa, serà obligatori participar amb la samarreta oficial de la cursa 
de la Dona de REUS 2019    
 
2.- Es obligatori portar el dorsal a la part davantera de la samarreta, en lloc visible. 
 
 
 
PREMIS:  
Classificació Individual 
 
Trofeu a les 3 primeres classificades 
Premi al primer equip Mare/Filla 
Premi al primer equip Amiga/Amiga 
 
Premi a la primera classificada de cada categoria (veure edats) 
 
CATEGORIES i EDATS 
 
F-SUB20   Des de l’any 2000 al 2019 ambdós inclosos   

F-ABS        Des de l’any 1985 al 1999 ambdós inclosos   

F-35           Des de l’any 1980 al 1984 ambdós inclosos   

F-40           Des de l’any 1975 al 1979 ambdós inclosos   

F-45           Des de l’any 1970 al 1974 ambdós inclosos   

F-50            Des de l’any 1965 al 1969 ambdós inclosos   

F-55            Des de l’any 1960 al 1964 ambdós inclosos   

F-60            Des de l’any 1955 al 1959 ambdós inclosos   



F-65            Des de l’any 1954   endarrere           

 
NOTA: Els premis no son acumulatius 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTATS  
 
 

1. Els resultats es faran públics ON LINE el mateix dia de la prova a la pàgina 
web de la cursa:  http://www.cursadonareus.cat/  

 
 
 
 
 

L’organització 
 

 


