REGLAMENT CURSA POPULAR SOLIDÀRIA VILA DEL VENDRELL 2021
1. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell i el club d’atletisme
runners elvendrell, organitzen la 42a Cursa Popular Vila del Vendrell el
proper 18 de juliol de 2021.
2. Distàncies:
1a prova: 400 m nascuts del 2012 en endavant
2a prova: 800 m nascuts del 2011 al 2008
3a prova: 3 km (1 volta) nascuts del 2007 al 2004
4a prova: 6 km (2 voltes) (oberta a tothom)

3. Inscripció solidària. La inscripció de la cursa, donat el caire solidari de la
prova, es d’una donació mínima d’1€ per beneficiar nens i nenes que
tenen dificultats per pagar la quota al club d’atletisme runners elvendrell.
Aquest donatiu, s’haurà de donar en el moment de la recollida del dorsal.
4. Recorreguts segons plànols adjunts, els quals estaran degudament
senyalitzats.
5. Avituallament d’aigua:
a. En les proves infantils al finalitzar la prova.
b. En la cursa open, en el pas intermedi dels 3km i en finalitzar la
prova.

6. Classificacions:
a. l’organització només facilitarà els noms dels tres primers i tres
primeres de cadascuna de les proves; no es preveu efectuar cap
altra classificació.
b. Les proves no disposen de control oficial del temps dels
participants.

7. Premis:
a. A les tres primeres i als tres primers classificats de cadascuna de
les proves.
b. Al primer i primera classificats locals de la cursa Open.
8. No s’acceptaran reclamacions que no siguin per escrit. Les reclamacions
es resoldran en un màxim de 48 hores, i l’organització comunicarà a
l’interessat/da la seva decisió.
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9. Sortida:
a. La sortida i arribada estan situades a la Rambla del Vendrell.
b. L’hora de sortida serà a les 8 en punt del vespre per a la 1a prova
infantil. Seguidament es donarà la sortida a la 2a i 3a prova i,
finament, es donarà la sortida de la cursa OPEN (aprox. 20:30h).

10. Inscripcions:
a. S’efectuaran via ONLINE a la web www.runnerselvendrell.cat. Les
inscripcions es tancaran el dijous 15 de juliol a les 23:59 hores. El
dia de la cursa es podran fer inscripcions si queden places lliures.
El total d’inscripcions està limitada a 400 corredors.
b. La recollida de dorsals es realitzarà a les carpes situades al costat
de la zona de sortida de la prova entre les 17.45h i les 20.00h.
c. L’organització podrà demanar el DNI o document acreditatiu per
comprovar la identitat de l’atleta en el moment de la recollida del
dorsal.

11. Els únics vehicles autoritzats a seguir les proves seran els assignats per
l’organització que aniran degudament identificats. Està prohibit seguir als
corredors amb moto o bicicleta.
12. El corredor dóna autorització a fer ús de la seva imatge en
documentació i mitjans relacionats amb l’activitat esportiva, així com el
seu nom i cognoms en les classificacions de la cursa.
13. Pel sol fet de participar-hi s’accepta el present reglament i el que en cau
fora queda sota la decisió de l’organització. Així mateix l’organització es
reserva el dret de modificar aquest reglament, el qual serà publicat a la
web.
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NORMATIVA i PROTOCOL COVID-19

En el moment de tramitar la inscripció a qualsevol de les modalitats de la cursa,
és obligatori haver llegit i acceptat els compromisos de les Mesures personals
d’higiene i prevenció davant del COVID-19.
La Cursa Popular Vila del Vendrell seguirà un protocol d’actuació, davant l’amenaça de la
Covid-19, per poder gaudir d’una carrera segura i responsable.
Serà̀ obligatori l’ús de mascareta per a tothom sinó es pot respectar la distància de seguretat
entre persones, excepte per als esportistes en el moment de participar activament en la
competició́ .
L'escalfament genèric s'haurà de fer fora del circuit i un cop hagin acabat la seva participació,
hauran d’abandonar la zona del circuit a la major brevetat possible.

INSCRIPCIONS:
1.- Les inscripcions s’hauran de tramitar via telemàtica, o sigui, utilitzant el formulari
d’inscripció inclòs a la pàgina web de la prova.
2.- Les inscripcions estaran limitades a 400 participants entre les dues modalitats
3.- Els participants en el moment de fer la seva inscripció, acceptaran obligatòriament el
reglament de la prova i totes les instruccions incloses en el protocol COVID19.
4.- L’incompliment del reglament o de qualsevol article del protocol de la prova, portarà a
terme la desqualificació esportiva immediata del participant en la prova, i se’l convidarà a
marxar del lloc.
5.- El dia de la prova es permetran inscripcions si no s’ha arribat al cupo màxim de 400
participants. S’habilitarà una zona exclusiva per poder fer les inscripcions. Mentre es faci cua,
s’haurà de portar mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.

RECOLLIDA DE DORSALS:
1.- La recollida de dorsals es farà el mateix dia de la prova en una zona específica del circuit.
. Mentre es faci cua, s’haurà de portar mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.
2.- No es donaran dorsals fora dels horaris establerts.
3.- Per evitar aglomeracions, s’habilitaran dos punts d’entrega de dorsals, un per la cursa
open i una altre per les curses infantils.
4.- L’organització intentarà repartir dorsals els dies abans de la prova, en algun establiment
comercial vinculat a aquesta.

LA CURSA
1.- Les sortides de les curses es faran esglaonades. El màxim de participants per sortida serà
d’entre 30 i 50 corredors per sortida.
3.- Els grups de sortida es faran tenint en compte el temps indicat pel participant a l’hora de
tramitar la seva inscripció. El fet de no indicar temps, situarà al participant a la última sortida.
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4.- L’organització mirarà de situar a totes les atletes de categoria femenina en una mateixa
sortida, per afavorir la competitivitat de la cursa.
5.- Els corredors estaran obligats, en el moment de l’entrega del dorsal, de lliurar, el
document de Declaració Responsable de Salut respecte a la COVID19.
6.- No estarà permès accedir a la zona de sortides/arribades per tal de fer fotografies, ni
individualment ni grupal.
7.- L’accés al públic l’interior del circuit està prohibit i restringit.
8.- Es recomana a tots els participants i assistents fer ús de la mascareta i el gel
hidroalcohòlic.

INDICACIONS i SERVEIS COMUNS PER TOTS ELS PARTICIPANTS
1.- Malgrat l’autorització establerta al protocol, per tal d’evitar aglomeracions i contactes
innecessaris, no hi haurà zona de guarda-roba.
2.- Quedarà totalment prohibit quedar-se a les zones d’arribada un cop recuperat i avituallat.
3.- L’avituallament serà personalitzat, els participants no podran tocar cap producte que no
els hi sigui lliurat personalment.
4.- Tot el personal de la zona d’avituallament, així com la resta de staff tècnic i voluntaris,
aniran degudament identificats, portaran sempre la mascareta i gel hidroalcohòlic per
qualsevol necessitat.

PREMIS
Es comunicarà a tots els participants, la formula i accions que es prendran per tal de poder
realitzar el lliurament de premis amb la màxima seguretat.
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