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1a “Cursa per l’Esperança” 5 i 10 km 26/10/14  

REGLAMENT 
 

1. La 1a Edició de la “CURSA  PER L’ESPERANÇA” de 5 i 10 km es celebrarà el 26 de 

Octubre 2014 a Barcelona (Parc del Fòrum),  organitzada per la Federación Española de 

Enfermedades Raras (FEDER)  i gestionada pel Club La Sansi. La sortida conjunta al Parc 

del Fòrum serà a les 10:00h tant la cursa de 5km (una volta) com la de 10km (dos voltes). 

La cursa forma part de la lliga Championchip.  

 

2. Els 100% del recaptat de les inscripcions anirà íntegrament  a la Federación Española 

de Enfermedades Raras (FEDER) per  oferir serveis als pacients i a les famílies amb 

aquestes patologies.  

L'esdeveniment està obert a tothom i el fet d’inscriure’s o participar en 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, basant-se en el reglament de la 

IAAF en la seva versió espanyola. 

 

3. Cada corredor participa a la CURSA PER L' ESPERANÇA sota la seva responsabilitat i 

disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar la prova No es permet la 

participació en modalitats que no corresponguin en aquesta prova d'atletisme com poden 

ser patins, skates, bicicletes o handbikes, entre d'altres.  

No es podrà corra amb mascotes, excepte les persones que aportin la certificació del seu  

gos pigall (o similar).  

Estarà premés la utilització de cotxes de bebè, així com cadires de rodes. 

L'organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil segons la 

legislació vigent. Tots els participants disposaran d'una assegurança d'accidents per a la 

prova.  

 

4. En cas que la persona que s'inscriu finalment no pugui participar en la prova, 

l'organització no farà cap devolució o canvi. No es podrà participar amb el dorsal d’altre 

persona. 

 

5. La distància a recórrer en la categoria absoluta serà de 5 o 10km, i els horaris seran els 

següents. La sortida i arribada de les dos curses serà al mateix lloc.  

Horaris  

Cursa Sexe Any de naixement Distancia Hora 

Cursa Feder M i F 2014 i anteriors 5km i 10km 10h 
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A tots els participants de la cursa de 5 i 10km (sempre que s'inscriguin amb l'opció 

samarreta + obsequi) se'ls lliurarà samarreta tècnica + bossa del corredor amb diversos 

obsequis de les empreses patrocinadores. 

 

7. 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 a meta. Personal de l'organització s'encarregaran d'aplicar aquesta 

normativa. La sortida està ordenada per calaixos. Cada calaix està identificat amb un color 

i només podran accedir els corredors que tinguin el dorsal del color distintiu de cada calaix. 

 

8. L'organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat i edat de l'atleta al 

recollir el dorsal. En cas de voler recollir el dorsal d'un altre participant serà necessari 

presentar fotocòpia o DNI del participant. 

 

9. Hi haurà els següents serveis: Servei mèdic, calaixos de sortida, carpa de trobada de 

voluntaris, bossa d'obsequis, llebres, avituallament al km 5 amb aigua i al finalitzar la cursa 

amb beguda isotònica Aquarius o aigua, guarda-roba, massatgistes. Durant la cursa hi 

haurà assistència sanitària d'acord amb la normativa vigent i al nombre de participants. Els 

serveis mèdics de l'organització estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons 

mèdiques. Els vehicles motoritzats , les bicicletes o els patinadors que no pertanyin a 

l'organització no podran transitar pel circuit de la cursa. Els vehicles autoritzats que 

realitzin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible en tot moment. El fet de 

rebre ajuda externa diferent de l'aportada per l'organització o fer-se acompanyar per algun 

vehicle o patinador suposarà la desqualificació del participant. El fet de no retirar el dorsal i 

l'obsequi en els termes establerts significa la renúncia a aquests. 

 

10. L'Organització Federación Espanñola de Enfermedades Raras (FEDER) es reserva el 

dret a canviar la data o el recorregut, 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.  

 

11. Les reclamacions s'acceptaran exclusivament fins les 23:59 del mateix dia de la cursa 

via email:  cursafeder@lasansi.com 

 

12. Els participants de la CURSA  PER  L' ESPERANÇA pel fet d’ inscriure’s donen el seu 

consentiment perquè FEDER, per si mateix o mitjançant entitats terceres, tracti 

automàticament o amb finalitat exclusivament esportiva , promocional o comercial , les 

mailto:cursafeder@lasansi.com
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seves dades de caràcter personal. Per renunciar a aquesta cessió, el participant haurà 

expressar-ho en el moment de inscriure’s marcant la casella corresponent . D'acord amb el 

que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal, el participant té dret a accedir a aquests fitxers amb l'objectiu de 

rectificar o cancel·lar totalment o parcial el seu contingut. Per fer-ho haurà de sol·licitar per 

escrit al domicili social de FEDER. Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de 

promoció i explotació de la CURSA PER L' ESPERANÇA (reproducció de fotografies del 

circuit, emissió de vídeos , publicació de classificacions, etc...) Mitjançant qualsevol 

dispositiu ( televisió, Internet , publicitat gràfica , etc...) i sense límit temporal, els inscrits 

cedeixen de manera expressa a l'organització el dret de reproduir el seu nom i cognoms, la 

posició obtinguda en la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos. 

Tot participant en inscriure’s dóna 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 accedir a aquests fitxers amb l'objectiu de rectificar o 

cancel·lar de formar parcial o total el seu contingut. Per exercir aquest dret, haurà de sol · 

licitar-ho per escrit al domicili social de La Sansi (C/ Sant Buenaventura, 35 1r 1a, 17310 

Lloret de Mar, Girona) 

 

13. Per inscriure’s: 

a) Internet: www.cursafeder.org  / www.cursafeder.com / www.lasansi.com  

 

MOLT IMPORTANT: La cursa serà cronometrada per Championchip i formarà part de la 

seva lliga. Als participants que no disposin de xip groc, els entregarem un xip de lloguer. 

 

Cursa de 5km totes les edats (recomanem que els menors de 14 anys vagin acompanyats) 

inscripcions fins el 23.10.14: 

Amb samarreta i bossa d’ obsequis - 11€ (9€ si es té  xip groc propi Championchip) 

Sense samarreta ni bossa d’obsequi - 9€ (7€ si es té xip groc propi Championchip) 

 

Cursa de 10km del 1999 i anteriors (inscripcions fins el 23.10.14): 

Amb samarreta i bossa d’ obsequi - 12€ (10€ si es té xip groc propi Championchip) 

Sense samarreta ni bossa d’ obsequi - 10€ (8€ si es té xip groc propi Championchip) 

 

Preus d’ inscripció: A partir dels 1.500 inscrits* 1€ més 

*Recompte total d’inscrits 

http://www.cursafeder.org/
http://www.cursafeder.com/
http://www.lasansi.com/
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Per a grups o clubs preu més econòmic (mínim 10), enviant correu electrònic a: 

feder@lasansi.com 

 

Per participar és obligatori córrer amb el xip blanc que facilitarà l'organització (inclòs en el 

preu de la inscripció) o el xip groc propi. La pèrdua o la col·locació incorrecta del xip 

suposarà la desqualificació del participant (s'ha de portar al turmell o en els cordons de les 

sabatilles). 

 

14. Les classificacions es podran consultar el mateix matí de la cursa a: 

www.cursafeder.org  / www.championchip.cat  

 

15. Descarrega't el teu diploma en acabar la cursa a les classificacions. 

 

16. La inscripció només serà vàlida un cop efectuat el pagament . Les inscripcions estaran 

obertes fins el 23 d'Octubre o, per motius de seguretat del circuit, fins arribar a la xifra 

màxima de 2.000 inscrits. S'acceptaran 25 inscripcions el mateix dia de la prova de 5 o 

10Km per als primers que vagin a la recollida de dorsals.   

 

17. Premiació: 

a) Trofeu Coca Cola, ulleres i bossa d'obsequis als 3 primers de la cursa masculina i 

femenina de 5 i 10km. 

 

b) Premi especial al participant més jove i més veterà. 

 

c) Després del lliurament de premis, es sortejaran obsequis i grans sorpreses entre els 

arribats a meta. La normativa del sorteig serà la següent: 

- El sorteig es realitzarà en el moment del lliurament de premis. 

- Esportistes d'elit, comitè organitzador i familiars no formaran part del sorteig. 

- El nombre de dorsal serà la referència de participació en el sorteig. S'haurà reclamar el 

premi de manera física amb el DNI 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 amb xip inclòs, samarreta i bossa d’ obsequi  

(tres setmanes abans de la cursa informarem del lloc d’ entrega a Barcelona): 

Dissabte 25 d’octubre de 10h a 14h i de 16h a 20h.  

Diumenge dia 26 d’octubre 8.00h a 9.30h a la sortida 

Les incidències només es podrà tramitar dissabte dia 25. 

 

mailto:feder@lasansi.com
http://www.cursafeder.org/
http://www.championchip.cat/


5 

 

19. Guarda-roba a partir de les 8h  

Al costat de la sortida. Serà imprescindible lliurar qualsevol peça dins d'una bossa d'esport 

o motxilla. 

 

20. La inscripció a la CURSA PER L' ESPERANÇA és personal i intransferible i suposa 

l'acceptació del present reglament. Un cop formalitzada la inscripció, no es podrà transferir 

la participació a una altra persona sota cap concepte. Els participants manifesten que 

seran respectuosos amb el personal implicat en l'organització i amb la resta de 

participants. Es comprometen també a tractar el material esportiu propi i aliè amb respecte. 

Per contribuir a un mínim impacte ambiental de la carrera els participants utilitzaran els 

contenidors situats en els avituallaments per tirar les ampolles després de beure i 

s'abstindran de tirar a terra qualsevol embolcall de productes alimentaris ni de cap altre 

tipus durant el recorregut. No s'admeten canvis de modalitat. 

 

FEDER  

Club La Sansi 

Barcelona. 30  Maig 2014 

 

www.cursafeder.org 

www.cursafeder.com  

www.lasansi.com 
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