
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Les inscripcions anticipades es realitzaran on line, a la pàgina web: 
www.agramuntesports.cat o bé a www.inscripcions.cat

El tancament de les inscripcions serà el divendres 12 d’octubre.
NO ES FARAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA CURSA.
La recollida de dorsals es realitzarà de 9.45h a 10.30h.

Per a més informació:
Web: http://www.agramuntesports.cat
Email: pme@agramunt.cat
Telf: 973391647

Organitza:                        Col·labora:

Cursa adherida al calendari de:

                          

	  

Agramunt, 14 d’octubre de 2012
Cursa Atlètica:  10 km.
Cursa Popular:  3,5 Km.
Hora d’inici:  11 hores.
Sortida i Arribada: Passeig del riu Sió



REGLAMENT  DE  LA  CURSA  DE L TORRÓ

•	La Cursa és oberta a tothom, amb limitació d’obsequi als 350 primers inscrits 
de la cursa Atlètica.

•	La sortida serà al Passeig de Sió i l’arribada al mateix indret.

•	El recorregut serà per carrers,carretera i camins rurals.

•	Les inscripcions de les curses es faran via on-line, a la pàgina web: www.
agramuntesports.cat o bé a www.inscripcions.cat

•	La sortida dels participants, que hauran de presentar-se amb el dorsal 
corresponent a la part davantera, es donarà a les onze hores i el control 
d’arribada es tancarà una hora i mitja després d’iniciada la Cursa.

•	La cursa popular sortirà a les 11.05h.

•	Hi haurà control de sortida per la cursa atlètica, és per això que 15 minuts abans 
de començar s’haurà de passar per la cambra de requeriments. 

•	L’Organització	 situarà	 a	 tot	 el	 circuit	 el	 nombre	 de	 Controls	 suficients	 per	
assegurar la correcta i esportiva disputa de la prova.

•	Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Director de Cursa una vegada 
acabada la prova, abonant 30 euros que es retornaran en cas que la reclamació 
sigui favorable a l’atleta.

•	L’Organització no es fa responsable dels accidents que puguin tenir els 
participants durant la Cursa.

•	La Cursa de Torró està organitzada per l’Entitat Pública Empresarial Agramunt 
Serveis amb la col·laboració del Club d’Atletisme Escatxics.

•	Si	un	atleta	ha	comès	irregularitats	durant	la	Cursa	pot	ser	desqualificat.

•	L’Organització podrà decidir tot allò que no consti en aquest reglament.

•	Es celebraran dues Curses al mateix moment: Atlètica i Popular.

•	El	Corredor	que	arribi	sense	dorsal	quedarà	desqualificat.

•	Disposarem de servei de dutxes.

•	El fet de participar a la cursa suposa l’acceptació del present reglament 
i	 de	 publicacions	 d’imatges,	 vídeos	 i	 classificacions	 en	 qualsevol	 mitjà	 de	
comunicació, pàgines d’internet, propaganda...

•	L’entrega de trofeus es realitzarà a les 12.30h.

CURSA ATLÈTICA

Preu de la inscripció: 10 euros 
NO ES FARAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA CURSA.
Avituallament: Al kilòmetre 5.

Categories: Masculines i Femenines
A: Nascuts el 1957 i anteriors
B: Nascuts el 1958 al 1967
C: Nascuts el 1968 al 1977
D: Nascuts el 1978 al 1989
E: Nascuts el 1990 al 1994
F: Nascuts el 1995 al 1998

Trofeus: 
•	Els tres primers de cada categoria tant en Masculí com en Femení.
•	Bossa d’obsequis i samarreta tècnica.
•	Certificat	de	participació,	telemàtic,	a	www.inscripcions.cat

CURSA POPULAR

Cursa popular competitiva:  (INSCRIPCIÓ GRATUÏTA)
A: nascuts el 1999 al 2000
B: nascuts el 2001 al 2003
C: nascuts el 2004 al 2006

Premis:	als	tres	primers	classificats	de	cada	categoria	en	la	cursa	popular	competitiva.

Cursa popular no competitiva: (PREU INSCRIPCIÓ 3 EUROS)
 A: nascuts l’any 1998 i anteriors
 

•	Recorregut pels carrers d’Agramunt.
•	Bossa d’obsequis i samarreta
•	Certificat	de	participació	telemàtic,	a		www.inscripcions.cat


