
	 	
	

REGLAMENT	CURSA	DE	SANT	JAUME		
	
Article	1		
La	Cursa	i	Caminada	de	Sant	Jaume	és	una	prova	atlètica	organitzada	per	l’Ajuntament	
de	Gironella,	amb	el	suport	de	l’Associació	de	Comerciants	de	Gironella.			
	

Article	2		
La	42a	edició	de	La	Cursa	de	Sant	Jaume	i	 la	3r	edició	de	la	Caminada	de	Sant	Jaume	
tindrà	lloc	a	Gironella	el	divendres	30	de	juliol.	La	sortida	de	la	cursa/caminda	d’adults	
serà	a	les	20.45h.	al	C/Balmes	I	les	curses	infantils	començaran	a	les	20.00h.		
L’organització	podrà	modificar	el	recorregut	per	causes	alienes	i/o	força	major.			
	

Article	3		
La	 cursa	 i	 caminada	 estan	 obertes	 a	 persones	 de	 qualsevol	 nacionalitat.	 Cada	
participant	en	aquesta	caminada	ho	fa	sota	la	seva	responsabilitat	i	disposa	d’un	nivell	
de	condició	física	suficient	per	afrontar	la	prova.		
Els	 participants	 que	 encara	 no	 hagin	 complert	 18	 anys	 el	 dia	 de	 la	 caminada	
necessitaran	l’autorització	del	pare/mare/tutor	legal	per	poder	participar.		
	
Article4	
La	 inscripció	 a	 les	 proves	 és	 personal	 i	 intransferible.	 Una	 vegada	 formalitzada	 la	
inscripció,	no	es	podrà	transferir	la	participació	a	una	altra	persona,	amic	o	familiar	pel	
motiu	 de	 no	 poder-hi	 participar.	 En	 cap	 cas	 es	 retornarà	 l’import	 abonat	 de	 la	
inscripció.			
	

Article	5		
Hi	 haurà	 un	 lloc	 d’avituallament	 líquid	 a	 l’arribada.	 S’estableix	 un	 temps	màxim	 d’1	
hora	30	minuts	per	completar	el	recorregut.	Després	d’aquest	període,	els	participants	
que	no	hagin	finalitzat	podran	continuar,	seguint	les	normes	de	circulació	i	sota	la	seva	
responsabilitat.			
	

Article	6		
Tots	els	participants	rebran	1	val	de	compra	de	5€	vàlid	pel	dia	31/07/2021	durant	les	
Gangues	a	la	Fresca	pels	comerços	adherits	a	l’Associació	de		
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Comerciants	 i	 una	 entrada	 per	 la	 Piscina	 Municipal	 de	 Gironella	 el	 dissabte	
31/07/2021.			
	
Article	7		
L’organització	 no	 es	 fa	 responsable	 dels	 danys	 que	 es	 puguin	 ocasionar	 durant	 la	
cursa/caminada.			
	

Article	8		
La	seguretat	de	 la	via	pública	serà	 responsabilitat	de	 la	Policia	Local	de	Gironella.	Els	
serveis	 mèdic	 oficials	 estaran	 autoritzats	 a	 retirar	 qualsevol	 participant	 per	 raons	
mèdiques.			
	
Article	9		
Queden	terminantment	prohibits	els	vehicles	motoritzats	o	bicicletes	que	no	pertanyin	
a	l’organització.	Els	vehicles	motoritzats	o	bicicletes	oficials	que	facin	el	seguiment	de	
la	 cursa	portaran	una	 identificació	visible	en	 tot	moment.	Tampoc	 s’hi	pot	participar	
amb	handbike,	ni	patins,	patinets	o	similars.			
	

Article	10		
Tant	la	cursa	de	adults,	la	cursa	infantil,	com	la	caminada	seran	cronometrades	per	xip	
(Dorsal	xip)	el	dorsal	haurà	de	ser	visible	en	 tot	moment,	els	atletes	sense	dorsal	no	
podran	sortir	ni	entrar	a	meta.	
	
Article	11	
CATEGORIES	CURSES	INFANTILS:	(tant	nens	com	nenas)	

Categoria	1	nascuts	entre	els	anys	2015-2021			150	metres	aprox.	
Categoria	2	nascuts	entre	els	anys	2012-2014			600	metres	aprox.	
Categoria	3	nascuts	entre	els	anys	2008-2011	1000	metres	aprox.	
Categoria	4	nascuts	entre	els	anys	2005-2007	2000	metres	aprox.	

	
La	 organitzacio	 es	 reserva	 el	 dret	 de	 modificar	 i	 ajuntar	 categories	 depenent	 dels	
participants.	
	
CATEGORIES	CURSA	ADULTS	5000	metres	(	NASCUTS	AL	2004	o	anterior)	

Juvenil	homes/dones	entre	2004	i	posterior	
Júnior	homes/dones	entre	2002-2003	
Sub-23		homes/dones	entre	2001-1998	
Sénior	homes/dones	entre	1997-1982	
Veterà	1	homes/dones	entre	1981-1972	
Veterà	2	homes/dones	entre	1971-1962	
Veterà	3	homes/dones	entre	1961	i	anteriors	



	
	
Article	12		
PREMIS	:	(tots	els	participants	de	la	cursa	infantil	rebràn	una	medalla).	
TROFEU	ALS	3	PRIMERS	NENS	I	NENAS	DE	CADA	CURSA	DE	LA	CATEGORIA	1,2,3	i	4.		
TROFEU	ALS	3	PRIMERS	HOMES		I	3	PRIMERES	DONES	DE	LA	CURSA	DE	5000	METRES	
TROFEU	AL	PRIMER	HOME	I	PRIMERA	DONA	DE	CADA	UNA	DE	LES	CATEGORIES	ABANS	
ESMENTADES	 DE	 LA	 CURSA	 DE	 5000	 MTS.	 (Que	 NO	 hagin	 aconseguit	 trofeu	 en	 la	
general).	
TROFEU	 AL	 PRIMER	 I	 PRIMERA	 LOCAL	 (es	 considera	 local	 nascut,	 resident	 o	
empadronat	 a	 Gironella	i	 que	 NO	 hagin	 aconseguit	 trofeu	 enla	 general	 ni	 per	
categoria).	
	
Article	13	
Entrega	de	dorsal-xip		de	les	18:00	fins	les	20:00	del	mateix	dia	30	de	juliol	
	
Article	12		
Covid:		
Per	a	la	realització	d'aquest	competició	es	seguiran	els	protocols	sanitaris	vigents,	serà	
obligatori	 l'us	 de	 mascareta	 a	 la	 sortida	 de	 la	 prova,	 puguen	 prescindir	 durant	
l'escalfament	 i	 la	 realització	de	 la	prova,	 a	 la	recollida	de	dorsal	 s'haura	de	 lligure	el	
document	 de	 declaració	 responsable	 de	 la	 salut	 de	 la	 covid	 19,	 els	 acompanyants	
s'ahuran	de	col·locar	unicament	a	la	sona	marcada,	respectan	la	distancia	de	seguretat.	
	
El	document d'autorespontabilitat de covid-19 (el trobareu al formulari d’inscripció). 

	

Article	13		
Els	participants	a	La	Cursa	 i	Caminada	de	Sant	Jaume	accepten	cadascun	dels	articles	
d’aquest	reglament.			
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