42a cursa popular de Ripollet
29 d’agost de 2021
Presentació
El Ripollet Unió Atlètica organitza la 42a CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET 2021,
que es disputarà el proper 29 d’Agost de 2021 en un circuit urbà pels carrers de Ripollet.
Sortida
La sortida i l’arribada de les curses tindrà lloc davant del Pavelló Municipal d’Esports Joan
Creus. La recollida de dorsals es farà al davant del pavelló a partir de les 07:30 i fins 30’ abans
del inici de cada cursa.
Horaris
ORDRE I SORTIDA DE CURSES
1a CURSA 9h
SUB 20 (JUNIOR) – Nascuts 20022003
SUB 23 (PROMESA) – Nascuts 19992000-2001
ABSOLUT – Nascuts 1998 i anteriors
VETERÀ – Nascuts de 1986 i
anteriors
SUB 23 (PROMESA) – Nascuts 19992000-2001
ABSOLUT – Nascuts 1998 i anteriors
VETERÀ – Nascuts de 1986 i
anteriors

MASCULÍ
FEMENÍ

1 volta al circuit gran ( 5.000m)

MASCULÍ
FEMENÍ

2 voltes al circuit gran (10.000m)
LLIGA CHAMPIONCHIP

2a CURSA 10.20 h (*)
SUB 16 (CADET) – Nascuts 20062007
SUB 18 (JUVENIL)– Nascuts 20042005

MASCULÍ
FEMENÍ

1 volta al circuit mini (400m) + 1
volta al circuit mitjà (2.000m) =
2.400m

3a CURSA 10.50 h (*)
SUB 14 (INFANTIL) Nascuts 20082009

MASCULÍ
FEMENÍ

1 volta al circuit petit (800m)

SUB 12 (ALEVÍ) – Nascuts 2011-2010
4a CURSA 10.50 h (*)

SUB 10 (BENJAMÍ) Nascuts 20122013
SUB 8 (PREBENJAMÍ) – Nascuts
2014 - 2015

MASCULÍ
FEMENÍ

1 volta al circuit mini (400m)

(*) L’inici de les curses infantils es pot modificar per garantir la finalització completa de la cursa
anterior.
Premis
Hi haurà trofeus pels tres primers/es classificats/des de cada categoria i sexe. La 4a cursa té un
caràcter no competitiu, per la qual cosa no hi haurà trofeus.
Inscripcions
Les inscripcions a les curses de 5.000 i 10.000 metres tindran un cost de 12 euros mentre que
la resta de curses tindrà un cost de 6 euros. El preu inclourà una samarreta i detalls.
Les inscripcions s’hauran de realitzar a través de la web: www.ripolletua.com o
https://xipgroc.cat/cursas?q[data_gteq]=2021-08-01&q[data_lteq]=2021-0831&q[run_type_cont_any][]=running&curses_view_type=big&result_preset=all
El termini d’inscripció finalitzarà el dijous 26 d’agost a les 20 hores, o quan s’arribi als 1000
inscrits entre les 2 curses grans. En les curses petites, la limitació serà de 50 atletes per cursa.
No es faran inscripcions el mateix dia de la cursa.
Reglament
Hi ha diferents grups d’edat que poden escollir córrer diferents curses:
- Atletes Sub 20, juniors (2002-2003): poden córrer la seva cursa de 5000m, o la de 10.000m a
la categoria promesa.
- Atletes Sub 23, promeses (1999-2000-2001), Sèniors i Veterans: poden córrer la cursa de
10.000m dins de la seva categoria de edat, o la de 5000m.
A l’hora de fer la inscripció s’haurà d’especificar la cursa en la que es participa. La inscripció
d’un atleta en més d’una cursa comporta la desqualificació de l’atleta en totes elles.
 No s’admetran canvis de cursa. Es considerarà desqualificat tot atleta que no arribi a meta
en la cursa en la que s’ha inscrit.
 La cursa de 10 km es tancarà passada 1h 20’ des del seu inici.
 Hi haurà avituallament al km 5 i al finalitzar totes les curses. Tots els arribats a meta rebran
també una bossa amb esmorzar.
 Hi haurà servei de guarda-roba.
 L’organització no es fa responsable dels accidents o d’altres perjudicis que els participants
puguin patir o ocasionar a tercers, abans, durant o després de la cursa.
 Trobareu més informació sobre la cursa a la web del Ripollet Unió Atlètica
(http://www.ripolletua.com/)

 De conformitat amb el que estableix els articles 6.1 i 11.1 de la L.O. 15/1999 de 13 de
desembre de protecció de dades de caràcter personal i en l’Art. 2.2 de la L.O 1/1982, de 5 de
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,

els hi comuniquem que les dades de caràcter personal que ens faciliten els participants, i que
resulten necessàries per a la formalització de la inscripció a la “42a CURSA POPULAR FESTA
MAJOR DE RIPOLLET 2021”, així com per a la gestió administrativa i el seguiment de tota
activitat pròpia del Ripollet Unió Atlètica, seran incloses en un fitxer del que és propietari i
responsable el Ripollet Unió Atlètica, domiciliat al carrer de Magallanes, nº 22-26 de Ripollet,
davant el que es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
reconeguts per la LO/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i
al seu Reglament, Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre. Atès que el dret a la pròpia
imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, el fet de formalitzar la inscripció implica la total acceptació del present
reglament, per la qual cosa els participants AUTORITZEN al Ripollet Unió Atlètica a la utilització
de les seves dades per al seu ús en qualsevol tasca necessària per a la realització, organització i
difusió de la “42a CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET 2021”, a més de recavar i
publicar en la web oficial del Ripollet Unió Atlètica així com a revistes i medis locals, les
imatges preses durant la celebració de la “42a CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET
2021”.
 Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament. Tot el que no estigui contemplat dins
del mateix, queda sota la decisió de l’organització.

Organitza:

