Reglament 7a Sansi de Sant Feliu de 5 i 10km
1. L'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Club Atletisme La Sansi organitzaran el
18 de novembre de 2018, els 5km i 10km de Sant Feliu de Llobregat
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. Les sortides de les curses de promoció seran a partir de les 10h del matí, totes
seran dins de la pista. La distància a recórrer en la categoria absoluta seran de 5 i
10km i els horaris seran els següents:

Cursa
Olímpics 4
Olímpics 3
Olímpics 2

Sexe
MiF
MiF
MiF

Horaris 7a Sansi de Sant Feliu
Anys de naixement
2018-2014
2013-2011
2010-2008

Distancia
400 metres
400 metres
800 metres

Hora
10:00h
10:07h
10:15h

Olímpics 1

MiF

2007-2005

800 metres

10.22h

La Sansi
Sant Feliu
La Sansi
Sant Feliu
Premiació

MiF

Totes les edats

5km

11:00h

MiF

2004 i anteriors

10km

11:00h

MiF

Premiats

11:45h

4. A tots els participants de la cursa de 5 i 10km que escullin la opció se'ls lliurarà una
samarreta tècnica i una bossa d'obsequis amb diversos obsequis de les empreses
patrocinadores. A les curses de promoció també hi haurà samarreta per a tots / es que
escullin la opció i en arribar a meta beguda isotònica.
5. 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 la organització s'encarregaran d'aplicar aquesta
normativa.
6. La 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 .
7. Hi haurà els següents serveis : servei mèdic, sortida d'elit, sortida per calaixos
segons la marca , carpa de trobada de voluntaris, dutxes i vestuaris, lliurament
d'obsequis, avituallament al finalitzar la cursa, guarda-roba i WC.
8. La participació a l'esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels / les
participants . Els / les participants en el moment de la seva inscripció , manifesten
trobar-se físicament aptes per a l'esdeveniment . L'organització declina tota
responsabilitat dels danys dels participants puguin ocasionar durant la prova ,
ocasionar ells / es mateixes o derivar d'ells / es a tercers / es.

9. Tot participant dona el seu consentiment perquè el club atletisme La Sansi, per si
mateix o per terceres entitats , feu 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 santfeliu@lasansi.com
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: santfeliu@lasansi.com

11 . La organització es reserva el dret a canviar la data, horaris, recorregut, o tot el
relacionat amb la cursa o cancel·lar l'esdeveniment, sense que hi hagi dret a reclamar
cap compensació per part dels inscrits .
De la mateixa manera, la 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.
12 . Per inscriure’s :
a) Internet : www.lasansisantfeliu.com i www.lasansi.com
Les inscripcions en les categories de promoció tindran un cost de 4,30€ euros amb
samarreta tècnica i 2,30€ sense samarreta, d'aquesta manera es facilitarà la inscripció
i també es podran fer en els punts presencials o per internet www.lasansisantfeliu.com.
Si són grups o clubs , enviant un correu electrònic a : santfeliu@lasansi.com
13 . El preu de les inscripcions serà el següent :
Punts presencials i per Internet :
Cursa de 5km totes les edats (recomanem que els menors de 14 anys vagin
acompanyats):
Amb samarreta i bossa d’ obsequis – 9,30€ (11,30€ si NO es té xip groc propi
Championchip)
Sense samarreta ni bossa d’obsequi - 6,30€ (8,30€ si NO es té xip groc propi
Championchip)
Cursa de 10km del 2004 i anteriors:
Amb samarreta i bossa d’ obsequi - 11,30€ (13,30€ si NO es té xip groc propi
Championchip)
Sense samarreta ni bossa d’obsequi - 8,30€ (10,30€ si NO es té xip groc propi
Championchip)
Curses de menors del 2005 al 2018:
Amb samarreta - 4,30€
Sense samarreta - 2,30€

14 . Les classificacions es podran consultar la mateixa tarda de la prova per internet:
www.lasansi.com / www.lasansisantfeliu.com
15 . Places limitades a 1.200 participants . Últim dia d’inscripció el 26/10/17 si encara
hi hagués inscripcions.

16 . Premis: (la no recollida del premi el dia de la cursa comporta la renuncia d'aquest)
http://www.lasansi.com/ca/sansi-sant-feliu/categories
17 . Lliurament de dorsals, samarretes i xips, quan s'apropi la data la organització
informarà a la web i via mail el lloc i horaris de recollida.
El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els dies establerts significa la
renúncia als mateixos i a la participació sense dorsal. (Consultar apartat recollida del
dorsal).
18 . Guarda-roba al pavelló
Serà imprescindible lliurar qualsevol peça amb bossa o motxilla .
19 . Dutxes
El pavelló Andrei Xepkin , ofereix les seves instal·lacions a partir de les 8:30 h .

Club atletisme La Sansi
21 de juny 2018

