REGLAMENT
El Club d’Atletisme Cornellà Atlètic i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat organitzen la
XXXIX Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" el proper diumenge 6 d’octubre de 2019 a partir
de les 9:00 hores, amb sortida al carrer del Rugbi i arribada a l'Estadi Municipal d'Atletisme
i Rugbi.
La cursa és oberta a totes les persones sense límit d'edat i sexe. Els/les menors d’edat podran
participar lliurant l’autorització del seu pare/mare o tutor corresponent en el moment de la
recollida del dorsal.
Distàncies, categories i horaris 2019
Cursa de 10 Km. / Sortida 9,00 h.







Juvenil (masculí i femení) Anys 2002 i 2003
Júnior (masculí i femení) Anys 2000 i 2001
Promesa (masculí i femení) Anys 1997, 1998 i 1999
Sènior (masculí i femení) Des de l’any 1996 fins a veterà
Veterà A (masculí i femení) Des del dia que facin 35 anys
Veterà B (masculí i femení) Des del dia que facin 50 anys

Cursa de 5 Km. / Sortida 9,00 h.
 Cadet (masculí i femení) Anys 2004 i 2005
 General (masculí i femení) Tots els anys
10:00 LLIURAMENT DE PREMIS CURSES 5 I 10 KMS.
Cursa de 1.700 m. / Sortida 10,45 h.
 Aleví (masculí i femení) Anys 2008 i 2009
 Infantil (masculí i femení) Anys 2006 i 2007
Cursa de 750 m. / Sortida 11,00 h.
 Benjamí (masculí i femení) Anys 2010 i 2011
Cursa de 750 m. / Sortida 11,15 h.
 Pre-Benjamí (masculí i femení) Anys 2012 i 2013
Cursa Solidària de 1.700 m. / Sortida 11,30 h.
 Donat que l’import íntegre de les inscripcions es dediquen a la causa solidària,
aquesta cursa no tindrà bossa de corredor, ni croissant, ni classificació, ni trofeus.
11:45 LLIURAMENT DE PREMIS CURSES DE PROMOCIÓ.
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Sistema de cronometratge:
El sistema de cronometratge un any més correrà a càrrec de Championchip, qui disposa
d’un sistema de control de temps certificat per la Federació Catalana d’Atletisme i
plenament testejat en diverses curses de gran volum de corredors.
 Per participar a les curses de 5 i 10 Kms. és obligatori córrer amb el dorsal assignat
per l’organització ben visible i xip oficial. En cas de disposar de xip groc oficial
ChampionChip, cal fer constar-ne el codi de registre al moment de fer la inscripció. En
cas de no disposar-ne, l’organització facilitarà un dorsal amb xip incorporat d’un sol
ús al preu de 2 euros (IVA inclòs), el qual NO cal retornar un cop acabada la cursa en
arribar a la meta.
 En les curses de promoció es farà servir el sistema de xip en el pitrall. Aquest xip
només és vàlid per aquesta cursa i per tant no s’haurà de retornar.
 A la cursa solidària no hi haurà control de temps i per tant no es farà servir cap tipus
de xip.

Cursa dins del calendari de la FCA:
Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la Comissió de Curses de Fons de la
Federació Catalana d'Atletisme. La participació en aquesta cursa implica l'acceptació de
la totalitat d'aquest reglament. Tot el que no hi sigui especificat, queda sota la decisió de
l'organització.
Recomanacions i altres
L'organització declina tota la responsabilitat quant als possibles perjudicis que la
participació en aquesta Cursa pugui comportar als esportistes i/o espectadors.
Les entitats organitzadores podran realitzar els canvis que tècnicament siguin
necessaris per al bon desenvolupament de la Cursa, tant en els circuits com en el
reglament, si les circumstàncies així ho aconsellessin o ho obliguessin.


Es recomana venir amb transport públic o caminant per evitar problemes
d'aparcament.



Hi haurà servei de dutxes i WC a l'Estadi Municipal.



La cursa tindrà servei de guarda roba.



Hi haurà servei de massatge.



Al finalitzar la cursa tindrem beguda i fruita per a tots els participants, també un
croissant de xocolata del Mestre Pastisser Jordi Pallarès.



Servei de llebres (40’, 45, 50’, 55’ i 60’) a càrrec de corresolidaris.org .
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Sorteig de regals dels nostres col·laboradors i patrocinadors entre tots els
corredors/es.

Inscripcions
Inscripcions per Internet:
http://cornellaatletic.com/cursa/inscripcions/
Inscripcions presencials a partir del 2/9/2019:


Estadi municipal d'Atletisme
Carrer del Rugby, s/n. a Cornellà de Llobregat
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h.



Departament d'Esports Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Carrer Jacint Verdaguer, 16-18.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Tel. 93 377 02 12 Ext. 1450

En els punts d'inscripció presencial s’haurà de realitzar el pagament en metàl·lic. Caldrà
fer el pagament en el moment de formalitzar la inscripció.

Preus d’inscripció (Mantenim preus)


Curses 10 i 5 Kms. (de cadet a veterà) 10 €




Cursa 1.700 m (aleví i infantil) 3 €
Cursa 750 m. (prebenjamí i benjamí) 3 €



Cursa solidària de 1.700 m. 2 €

Inscripcions obertes fins dimecres 2/octubre o fins arribar al límit de participants
(1.500 corredors/es a les curses de 10 i 5 km. i 500 corredors/es a les de promoció 750
i 1.700 m).
El dia de la cursa no es podran realitzar inscripcions.
Els atletes sense dorsal, no podran ni sortir, ni entrar a meta. Personal de la organització
s’encarregaran d’aplicar aquesta normativa.
En el moment de recollir el dorsal dels menors d’edat serà necessari lliurar el formulari
“Autorització per a participants menors d’edat” disponible a la web de la Cursa.
A la cursa solidària de 1.700 m. s'admetran inscripcions fins a 15 minuts abans de la
prova. Es recollirà el dorsal en el moment de formalitzar la inscripció. Aquesta cursa no
tindrà classificació ni trofeus.
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Recollida de dorsal-xip i bossa corredor
Tots els participants a la Cursa Popular “Ciutat de Cornellà”, rebran una bossa amb la
samarreta i obsequis dels nostres col·laboradors.
La bossa del corredor podrà recollir-se en els següents dies i hores:
 Divendres 4 d’octubre de 17:30 a 20:30 h. (Centre Comercial SPLAU de Cornellà)
 Dissabte 5 d’octubre de 10 a 14 i de 16 a 20 h. (Centre Comercial SPLAU de Cornellà)
 Diumenge 6 d’octubre, fins a 45 min. abans de l’hora de sortida. (Estadi Atletisme)
Es recomana venir a recollir la bossa del corredor, així com el dorsal-xip, divendres o
dissabte. Es recomanable evitar les cues que es formen el dia de la cursa.
Es farà una estimació de mides de samarretes segons distribució dels darrers anys. En
el moment de lliurar la bossa del corredor es podrà demanar la mida desitjada fins
esgotar les existències, a partir d’aquell moment es lliuraran les mides que quedin.
La organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat i edat de l’atleta al
recollir el dorsal. Si recolliu el d'un altre participant es necessitarà DNI original o
fotocòpia de l'altre participant.

Trofeus i obsequis per categories
Cursa

Categoria

Promoció

10KM

5KM

Masc.

Fem.

Total

Medalles*

Pre-Benjamí (2012 i 2013)

3

3

6

10

Benjamí (2010 i 2011)

3

3

6

10

Aleví (2008 i 2009)

3

3

6

10

Infantil (2006 i 2007)

3

3

6

10

General Absolut 10KM

3

3

6

Juvenil (2002 i 2003)

3

3

6

Júnior (2000 i 2001)

3

3

6

Promesa (1997, 1998 i 1999)

3

3

6

Sènior (Des de l’any 1996 fins a veterà)

3

3

6

Veterà “Amlsport” A (35 fins a 50 anys)

3

3

6

Veterà “Amlsport” B (50 anys o superior)

3

3

6

Cadet (2004 i 2005)

3

3

6

General Absolut 5KM

5

5

10

41

41

82

Totals

40

*Medalla pels 4t/4a, 5è/5a, 6è/6a, 7è/7a i 8è/8a de cada categoria
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Un cop finalitzades les curses es penjaran les classificacions diferenciant les diferents
categories que prenen part en cada cursa.
Tots els corredors/es podran descarregar-se el seu diploma de participació amb el
temps que han fet a la seva cursa.
Les classificacions i els diplomes estaran disponibles un cop finalitzada la cursa a la web
de https://xipgroc.cat/ .

Causa Solidària.
Aquest any, la cursa solidària dedicarà tota la seva recaptació al Projecte CRENCO
(CReixer – ENvellir – COmpartir). El projecte CRENCO és un projecte sense ànim de lucre
que pretén crear un model/programa educatiu Inter generacional que es pugui
implantar a totes les escoles en horari lectiu, adaptant la programació de les activitats
lúdiques i educatives als objectius i projectes de cada escola.
L’objectiu dels programes és aconseguir treballar amb nens i avis/residents valors tan
importants com compartir, construir, participar, respectar, acompanyar, col·laborar.
Aconseguir crear una societat per a totes les edats, enfortir la solidaritat des de la
infància i donar l’oportunitat a la gent gran de reintegrar-se i participar en la vida
comunitària.

Web: https://recolectorsdefelicitatcrenco.com/
Facebook: https://www.facebook.com/crenco.crenco.7
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Cursa 5 Kms.
Aquest any, després de la gran acollida que ha tingut en anys anteriors, la XXXIX Cursa
Popular “Ciutat de Cornellà” tornarà a tenir una cursa de 5 km.
Aquesta cursa de 5 Km es farà de forma simultània a la Cursa de 10 Km., és a dir, a les 9
hores es donarà sortida a tots els corredors d’ambdues curses. El punt de sortida i
arribada serà el mateix.
A l’alçada del Km 4 del circuit homologat de 10 Km (carrer Rubio i Ors), membres de
l’organització indicaran clarament per on han de desviar-se els corredors que fan la
cursa de 5 km. (carrer de la Verge de Montserrat), ja que els corredors de 10 Km
seguiran per el carrer Rubio i Ors fins arribar a la Rambla de Josep Anselm Clavé.
Aquesta cursa NO està homologada per la FCA, però si ben mesurada per la organització.

Llei Orgànica de Protecció de Dades
Tot participant a la XXXIX Cursa Popular “Ciutat de Cornellà” pel fet d’inscriure’s a la
mateixa dona el seu consentiment per a que el Club d’Atletisme Cornellà Atlètic, per sí
mateix o per terceres entitats, faci ús de les imatges de la prova 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 per escrit al domicili social del Cornellà Atlètic
(C/ del Rugby, s/n, 08940-Cornellà de Llobregat, Barcelona)
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