XIII CURSA DE LLAFRANC
PUJADA AL FAR DE SANT SEBASTIÀ

REGLAMENT


El Club Atlètic Palafrugell amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme organitza pel proper
diumenge dia 11 de juny la XIII Cursa de Llafranc - Pujada al Far de Sant Sebastià.



La prova es disputarà sobre un circuit de camp a través de 10,3 km, amb sortida a Llafranc i arribada al
Far de Sant Sebastià.



La sortida es donarà a les 9.30 hores des de la Plaça Promontori. (Davant el passeig del mar)



El control tècnic anirà a càrrec del Comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme.



S’estableix un temps límit de 2 hores per finalitzar el recorregut.



La prova és oberta a tota persona nascuda el 2001 o anterior. Els menors necessiten presentar una
autorització del tutor legal en el moment de retirar el dorsal.



Les inscripcions (limitades a 300 corredors) podran fer-se a través de la web del Club Atlètic,
www.capalafrugell.cat fins dissabte 10 de juny a les 16h. També hi haurà servei d’inscripcions, en cas
de quedar dorsals disponibles, el dissabte 10 de juny al costat de l’oficina de turisme de Llafranc de 18
a 20 hores i el mateix diumenge fins mitja hora abans de la sortida.



És imprescindible que a les inscripcions hi figuri el número de NIF i data de naixement completa, a
efectes de l’assegurança puntual.



El preu de la cursa variarà de la següent manera:
o De l’1 als 100 inscrits: 8 €.
o Del 101 als 300 inscrits: 10 €.
o El mateix dia de la cursa el preu de la cursa serà 12 €.



La recollida de dorsals podrà fer-se el dissabte 10 de juny de 18 a 20 hores al costat de l’oficina
de turisme o el mateix dia de la prova fins a 30 minuts abans de la sortida.



Es lliurarà trofeu a:1r, 2n i 3r classificats masculins absolutes
o 1ra, 2na i 3ra classificades femenines absolutes
o 1r i 1ra classificat/da pertanyents al club organitzador



No serà possible acumular trofeus.



A tots els participants se’ls obsequiarà amb una samarreta de record



Al finalitzar la cursa hi haurà esmorzar i beguda per tots els participants.



Es farà un sorteig pel numero de dorsal de diversos obsequis oferts per les entitats col·laboradores.



L’organització declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis morals o materials que puguin
sofrir els participants i espectadors durant la celebració de la prova.



El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present Reglament.



Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons de la Federació Catalana
d’Atletisme.

