GRAN PREMI

CURSES GRAN PREMI
 05/12/21 35a Pujada i baixada a Guanta
(Sentmenat) límit 700 inscrits.
 12/12/21 La Sansi 14 de Viladecans 5 i 10km
límit 1.500 inscrits.
 26/12/21 42a Sant Silvestre del Masnou
límit 1.800 inscrits.

Puntuen per a la classificació les 3 curses
WWW.LASANSI.COM

INSCRIPCIÓ AL GRAN PREMI
La inscripció al Gran Premi Heppner serà automàtica i gratuïta. Només cal participar a alguna de les curses.
Si per qualsevol motiu no es vol participar dins del Gran Premi, envieu un mail a lasansi@lasansi.com demanant la baixa
que es farà efectiva en 48 hores. Aquesta participació no comporta cap tipus d’obligació.

CÀLCUL DE PUNTS
Puntuaran els 15 primers participants absoluts masculins i femenins, i els 15 primers de cada categoria tant d’homes com
de dones que completin la cursa. En cas que la xifra de corredors que creuin la línia de meta sigui inferior a 15 en alguna
categoria, les places restants quedaran vacants de punts.

1er 25 punts
2on 20 punts
3er 16 punts
4at 13 punts
5e 11 punts
6e 10 punts
7e 9 punts

8e 8 punts
9e 7 punts
10e 6 punts
11e 5 punts
12e 4 punts
13e 3 punts
14e 2 punts
15e 1 punt

Els/les 15 primers /es de cada categoria de cada cursa guanyaran aquests punts i al finalitzar les 3 curses, els/les millors
seran qui tinguin més punts. Entre els empatats quedarà davant, qui hagi participat en més curses, i si segueix l’empat
qui tingui menys temps computable entre ells.

WWW.LASANSI.COM

CATEGORIES PER SEXE













Junior fins al 2003
Promesa del 2002 al 1997
Sènior 1996 a 1987
Veterà A 1986 a 1982 (+35 anys)
Veterà B 1981 a 1977 (+ 40 anys)
Veterà C 1976 A 1972 (+ 45 anys)
Veterà C 1971 a 1967 (+50 anys)
Veterà C 1966 a 1962 (+55 anys)
Veterà C 1961 a 1957 (+60 anys)
Veterà D abans 1956 (+65 anys)
Al més jove de les 3 curses
Al més veterà de les 3 curses

•

La cerimònia de lliurament de trofeus i l'entrega de premis i regals del Gran Premi Heppner es
celebrarà al gener del 2022 (informarem en breu del lloc i la data).
Tindran premi + obsequis els tres primers/es absoluts/es i els tres primers/es de cada categoria. Es
faran sortejos per xarxes socials entre els/les participants al Gran premi.
Sortejos per xarxes socials d’obsequis entre els participants.

•

•

PREMIS

RECLAMACIONS
Els resultats es publicaran a: www.lasansi.com
Reclamacions per errors de càlculs: lasansi@lasansi.com

TROFEUS
MEDALLES
Ulleres
Lot d’obsequis

SAMARRETES

