
Reglament  La Sansi 9 de Viladecans de 5kms 
 

1. El Club La Sansi organitza el 13 de desembre de 2015, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Viladecans, La Sansi 9 (la 5a edició que es celebrarà a Viladecans), 
sortida al costat de l’estació de Renfe de Viladecans. La cursa formarà part de la lliga 
Championchip.  
 
2. L'esdeveniment és obert a tothom i el fet d’inscriure’s o participar a la prova 
representa la total acceptació i respecte a aquest reglament. La seva interpretació i tot 
allò que no queda expressament regulat, serà decidit per la comissió. 
 
3. La distància a recórrer seran de 5kms, i els horaris seran els següents. 
 

Horaris La Sansi de Viladecans 

Cursa Sexe Anys de naixement Distància Hora 

La Sansi 
5km 

M i F Totes les edats 
 

5.000 metres  
 

11:00h 

Olímpics 1 M i F 2001 al 2005 800 mts  11:45h 

Olímpics 2 M i F 2006 – 2009 800 mts  11:50h 

Olímpics 3 M i F 2010 – 2015 400 mts  11:55h 

 
4. A tots els participants de la cursa de 5kms que escollin la opció se'ls lliurarà una 
samarreta tècnica de màniga llarga i una bossa del corredor amb diversos obsequis de 
les empreses patrocinadores. En les curses de promoció també hi haurà obsequis per 
als participants, samarreta tècnica i bossa d’obsequis, i Aquarius a l’ arribada. 
 
5. La cursa serà cronometrada amb Championchip (xip groc) i formarà part de la seva 
lliga.  
 
6. És obligatori portar el dorsal ben visible a la part davantera de la samarreta. La 
manipulació d'aquest és motiu de desqualificació. Els atletes sense dorsal, no podran 
ni sortir, ni entrar en meta, personal de l’organització s'encarregaran d'aplicar aquesta 
normativa. 
 
7. L'organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat i edat de l'atleta al 
recollir el dorsal. 
En cas que la persona que s'inscriu finalment no pugui participar en la prova, 
l'organització no farà cap devolució o canvi . 
 
8. Hi haurà els següents serveis inclòs al preu d’inscripció: Vídeos de sortida i 
arribada, més de 3.000 fotos, Servei mèdic, sortida per calaixos segons la marca, 
carpa de trobada de voluntaris, avituallament en finalitzar la cursa amb Aquarius o 
aigua, guarda-roba, massatgistes, activitats per nens, gran sorteig, WC portàtils i més 
sorpreses. 
 
9. La participació a l'esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels 
participants. Els participants en el moment de la seva inscripció, manifesten trobar-se 
físicament aptes per l'esdeveniment. L'organització declina tota responsabilitat dels 
danys dels participants puguin ocasionar durant la prova, ocasionar ells mateixes o 
derivar d'ells a tercers. 
 
 
 
 



10. Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i 
any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de 
resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta. 
 
Les reclamacions per accident s'acceptaran exclusivament fins les 23:59 del mateix 
dia de la cursa via email: viladecans@lasansi.com 
 
 
11. Tot participant dona el seu consentiment perquè el club atletisme La Sansi, per si 
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 arxius amb l'objectiu de rectificar o 
cancel·lar de formar parcial o total el seu contingut. Per exercir aquest dret, haurà de 
sol·licitar per escrit a viladecans@lasansi.com 
 

12. El participant autoritza la cessió de dades a la/s entitat/s Organitzadores i 
patrocinadores d’aquest acte, identificades a la present sol·licitud i en especial 
a Ibercaja Banco SA quin domicili i activitat es troben disponible a 
www.ibercaja.es, amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial, de forma 
que dites Entitats puguin dirigir ofertes dels productes i serveis que 
comercialitzen per qualsevol medi, inclús per correu electrònic, sms o qualsevol 
altre medi de comunicació electrònica equivalent. L’informem que pot exercir 
front a aquesta/es Entitat/s els seus drets d’accès, rectificació, oposición y 
cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se a Ibercaja BancoSA i als 
fitxers de la resta de les entitats del grup Ibercaja dirgint-se per escrit, 
acreditant la seva identitat, al Servei d’Atenció al Client del Grup Ibercaja (Plaza 
Basilio Paraíso,2 - 50008 Zaragoza o a atencioncliente@ibercaja.es). 
 
 
13. L'Organització es reserva el dret a canviar la data o l'horari o cancel·lar la cursa, 
sense que hi hagi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits. 
 
De la mateixa manera, l'organització es reserva el dret a ampliar el període d'inscripció 
a la cursa, per qualsevol dels col·lectius participants, si així ho considera oportú. 
 
 
14. Per inscriure’s: 
a) Internet: www.lasansiviladecans.com o www.lasansi.com 

Amb samarreta i bossa d’ obsequis - 10,30€ (12,30€ si no es té  xip groc propi 

Championchip). 

Sense samarreta ni bossa d’obsequi - 7,30€ (9,30€ si no es té xip groc propi 

Championchip). 

 
La sortida de les curses de promoció serà a partir de les 11.45h del matí, les 
inscripcions tindran un cost de 4,30€ amb samarreta tècnica i bossa d’obsequis o 
2,30€ sense samarreta, d'aquesta manera es facilitarà la inscripció i també es podran 
fer en els punts presencials o per internet www.lasansiviladecans.com. 
 
Per a grups o clubs amb més de 10 participants preu de descompte serà més 
econòmic enviant correu electrònic a: viladecans@lasansi.com 
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15. Les classificacions es podran consultar el mateix matí de la prova per internet a 
www.lasansi.com / www.lasansiviladecans.com 
 
16. Places limitades a la cursa de 1.700 participants als 5 Km i 300 participants en les 
de menors. L'últim dia per inscriure serà el 10/12/2015 si encara hagués inscripcions si 
s'acceptaran inscripcions el mateix dia de la cursa per menors o si quedessin a la 
cursa de 5kms. 
 
17. Premis: 

 Premi per als 5 primers classificats absoluts masculí i femení 

 Premi al primer/a classificats Locals absoluts masculí i femení. 

 Premi al més jove i més gran.  

 Premi per als tres primers/es masculí i femení de les curses de menors  
o Olímpics 1 2001-2005 Masculí i Femení 
o Olímpics 2 2006-2009 Masculí i Femení 
o Olímpics 3 20010-2015 Masculí i Femení 

 Després del lliurament de premis, es sortejaran obsequis i grans sorpreses entre els 
arribats a meta . La normativa del sorteig serà la següent : 

o El sorteig es farà en el moment del lliurament de premis . 
o Esportistes d'elit , comitè organitzador i familiars no formaran part del sorteig 
o El nombre de dorsal serà la referència de participació en el sorteig . S'haurà 

reclamar el premi de manera física amb el dorsal en un període no superior a 
tres minuts . Si no surt el guanyador el sorteig es tornarà a repetir de manera 
successiva 

 
18. Lliurament de dorsals (en breu confirmarem lloc d’ entrega de dorsals) 
 
Dissabte dia 12 de desembre  
 
Diumenge dia 13 de desembre a la mateixa sortida de 8.00h a 10.00h 
 
19. Guarda-roba: Serà imprescindible lliurar qualsevol peça amb bossa o motxilla. 
 
 
 
 
Club Atletisme La Sansi 
 3 d'octubre 2015 


