
 

7ª CURSA FESTA MAJOR SANTA PERPÈTUA. 

DISSABTE 3 DE SETEMBRE DE 2022 

REGLAMENT 

El proper dissabte 3 de setembre de 2022, a les 19:30 h. de la tarda,, tindrà lloc la 7ª 

edició de la cursa Popular de Festa Major de Santa Perpètua de Mogoda, organitzada per 

l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 

1. Distància recorregut 5 K  (5.000  mts.) 

 

2. Hora de sortida de la cursa:19:30 h. 

 
3. Lloc de sortida i arribada: Parc Central 

 

4. Inscripció a la cursa. 

 

Formes d´inscripció 

 Per internet  

 A través de la web de ChampionChip (http://www.championchip.cat) 

 

De forma presencial  al poliesportiu de Santa Perpètua, avinguda de Girona, 7.  En 

horari d’atenció al públic 

Dates d´inscripció 

Del 11 de juliol del 2022  fins 31 d’'agost de 2022. Es podran fer al mateix dia de la 

cursa sempre i quan no s’hagi arribat als 300 inscrits 

Preu d´inscripció 

5 euros amb xip propi i 6 si és de lloguer.  

 

 

5. Categories. Les categories es regiran per l'any de naixement i el sexe: 

 

CATEGORIES: SORTIDA: 

Joves nascuts entre 2008 i 1998 (des dels 14 fins el 24 anys)  

 

19:30  

hores 

Sèniors nascuts entre 1997 i 1988 (des dels 25 als 34 anys) 

Vet 35    nascuts entre 1987 i 1978 (des dels 35 als 44 anys) 

Vet 45    nascuts entre 1977 i 1968 (des dels 45 als 54 anys) 

Vet 55    nascuts entre 1967 i 1958  (des dels 55 als  64 anys) 

Vet 65    nascuts el 1957 i anteriors (65 anys i més) 

 

 

 

 

 

 



 6.-Tindran trofeu els tres primers classificats de la general masculina i femenina i, el 

primer classificat de cada categoria (no acumulatius). 

 

7.El lliurament de dorsals s'efectuarà el mateix dia de la cursa des de les 17:30 fins les 

19:10 hores de la tarda. 

 
8.-El dorsal haurà d'estar situat de manera ben visible. 

 

9.-El control serà a través del cronometratge de ChampionChip. 
 

10.-L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin causar o rebre 

els participants, abans, durant o després de la cursa. 
 

11.-L’organització podrà desqualificar a tot aquell corredor/a que no hagi completat la 

totalitat del recorregut. El control de la cursa es tancarà a les 20:00 h. En pasar el cotxe 

escombra de l’organització, el circuit quedarà obert al trànsit rodat de vehicles. Els atletes 

que continuin el recorregut amb posterioritat, hauran de fer-ho  sota la seva responsabilitat 

i no podran córrer per l´espai destinat als vehicles. 
 

12.-Les reclamacions es presentaran per escrit a l’organització i s’acompanyaran amb un 

dipòsit de 25 € i només s’acceptaran fins a 30 minuts després de conèixer-se la 

classificació de la cursa. 

 

13.-En el moment d'inscriure's, els/les participants donen el seu consentiment perquè els 

organitzadors de la cursa tractin automàticament -i només amb finalitat esportiva- la 

reproducció de fotografies de la prova, publicació de classificacions, etc, mitjançant 

qualsevol dispositiu sense límit temporal. 

 

14.- Les inscripcions es tancaran en la data senyalada (31 d'agost de 2022) o bé en 

arribar als 300 inscrits. 

 

15.-Cursa oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distància com aquest reglament. 

 

16.-Qualsevol altre cas no previst en el reglament serà resolt per l'organització. 

 

17.- Per més informació entreu a la web: 

 

 

 

 


