Normativa
1º- L’Ajuntament de Cabrera d’Anoia organitza el dia 17 de setembre de 2017 la
“II Cursa dels Salts d’Aigua”, la sortida serà a les 9:00 hores a la Plaça de
Canaletes, per a realitzar una distància de 10 Km aproximadament, efectuant
una volta a un circuit amb recorregut pels Salts d’Aigua.
2º- El circuit estarà senyalitzat cada kilòmetre amb panels al terra.
3º- La participació està limitada per motius d’organització a 150 atletes en la
carrera d’Adults.
4º- El temps màxim de duració de la prova serà d’una hora i trenta minuts.
5º- Les inscripcions anticipades tenen un import de 10 euros i es fan en la
pàgina de www.chiptiempo.com. El pago es fa per mitjà de la Plataforma
Virtual de Pago, amb tarja de crèdit. El mateix dia de la carrera, si encara no
s’haguessin completat les 150 inscripcions, s’obriran inscripcions amb un
import de 15 euros.
6º- La informació de la prova pot ser sol·licitada a través de la pàgina web
http://www.chiptiempo.com. Per a més informació via telefònica (655822377) o
por e-mail: inscripciones@chiptiempo.com
7º- El període d’inscripció anticipada està obert, des del 01/07/2017 fins el
11/09/2017, o fins esgotar dorsals. Els dorsals amb el chip de cronometratge es
podran recollir el mateix dia de la prova, fins mitja hora abans de l’inici. El
dorsal junt amb el chip deurà col·locar-se al pit.
8º- La inscripció en la carrera és personal i intransferible. Tot aquell que corra
sense estar inscrit o sense dorsal ho fa sota la seva responsabilitat, sense tenir
dret a cap de les prerrogatives dels corredors oficialment inscrits.
9º- Per a poder retirar el dorsal serà necessària la presentació de qualsevol
document acreditatiu d’identitat i en el seu cas, el resguard d’inscripció (email). No es lliurarà cap dorsal/chip a tercers.
10º- El dia de la prova s’admetran inscripcions a 10 euros (carrera d’adults) si
no s’haguessin esgotat els 150 dorsals.
11º- Hi haurà una única categoria, en la que seran admesos com a participants
tots els majors de 16 anys.
Hi haurà trofeus pels tres primers classificats, i la seva entrega tindrà lloc en el
pòdium, situat en la zona de Meta, una vegada finalitzada la carrera.

Tots els participants, inscrits amb dorsal, rebran com a obsequi 5 tiquet de tast
dels productes de la Fira aportats pels col·laboradors.
12º- Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova, seran els designats per
l’organització.
13º- Podran ser desqualificats de la prova tots els participants que:
a) No realitzin el recorregut complert.
b) No portin dorsal en el pit durant el recorregut.
c) Corren amb dorsal adjudicat a un altre corredor.
d) No facin cas a les instruccions de l’organització.
e) No retornin el chip de cronometratge al finalitzar la carrera.
Els participants desqualificats, perdran automàticament tota opció a premi.
14º- En cas de dubte o reclamació sobre edat, l’Organització podrà sol·licitar
document acreditatiu, deixant en suspens l’entrega del premi corresponent fins
la seva comprovació.
15º- La participació en la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels
participants. El participant en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se en
perfecte estat de salut per disputar la prova. L’Organització declina tota
responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant la
prova, causar-se ells mateixos o derivar d’ells a tercers.
16º- La participació en la prova suposa la renúncia a qualsevol acció penal o
civil contra l’Organització i col·laboradors, derivat dels danys físics o morals
que pugin patir els participants en el transcurs de la mateixa o com a
conseqüència d’aquesta, donant també permís a l’Organització per a fer ús
publicitari de la seva presència en la competició sempre que sigui amb finalitat
legítima.
17º- Tots els inscrits, pel fet de prendre la sortida, accepten el present reglament.
En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.
L’Organització es reserva el dret a refusar qualsevol inscripció que no accepti
els Termes i Condicions de la prova que resten exposats en el Reglament.
Aquest Reglament, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada a
........, a ........ de ........ de ........, continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats
restaran vigents.

