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DENOMINACIÓ
La Unió Atlètica Barberà, amb la col·laboració de l’ajuntament de Barberà del Vallès, organitza la XIX cursa
de la festa major de Barberà del Vallès, el dissabte 6 de Juliol de 2019 a partir de les 18:00.

OBJECTIU
L’objectiu principal d'aquest esdeveniment esportiu és “sensibilitzar de la importància dels beneficis que
aporta la pràctica d'activitat física des dels punts de vista de millora de la condició física i relacions socials
especialment entre els joves” i donar a conèixer a la ciutadania de Barberà del Vallès i comarca, l’atractiu
de la nostra ciutat . Aquest objectiu va dirigit a tots els atletes que es vulguin apuntar sense importar
procedència, edat ni gènere.

RECORREGUT
El recorregut es desenvoluparà des de el carrer Doctor Moragues, davant del Complex Esportiu Can Llobet,
i per carrers de la ciutat, (veure pla).
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Les curses infantils es realitzaran de 18:00 a 19:10 segons distàncies corresponents a la seva categoria i
edat.
Zona de carpes i avituallament
Tant la zona de carpes com l’avituallament es posarà al lloc habilitat per l'Ajuntament dins de les
instal·lacions del Complex Esportiu Can Llobet, sempre a prop de l’arc de sortida.

RECLAMACIONS
Les reclamacions relatives a inscripcions, edats, situació dels participants, etc..., s’adreçaran per escrit a
la Unió Atlètica Barberà (Organitzador de la prova).
La inscripció a la prova pressuposa el coneixement i acceptació del reglament definit en l’apartat 9.
Normativa i Reglament, i de les decisions preses pel Club Organitzador sobre el seu transcurs.
L'organització es reserva el dret de canviar o modificar aquest reglament, així com de la seva suspensió per
causes de força major, sota alerta de les autoritats competents i/o per fenòmens meteorològics adversos.
En aquest cas no es reemborsarà l'import de la inscripció.

SEGURETAT I CONTROL
La seguretat i control es gestionarà i coordinarà des de la Unió Atlètica Barberà mitjançant el seu personal
tècnic .

INSCRIPCIONS
Les inscripcions hauran de fer-se a través de la web https://uabarbera.com fins el dijous 4 de juliol de 2019
a les 20:00.
El cost de les inscripcions serà de:
Fins el dia 4 de juliol:
• 5 € per els nascuts entre el 2004 i el 2015.
• 9 € per a la resta d’edats.
Els dies 5 i 6 de juliol:
• 11 € per a tothom.
No hi ha límit d’inscripcions.
Per a qualsevol dubte, us podu adreçar al següent telèfon: 931 198 712, l’horari d’atenció el podreu
trobar a la secció contacte de la web https://uabarbera.com
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NORMATIVA I REGLAMENT
La recollida de dorsals es realitzarà a:
•

Divendres 5 : A les oficines de la UA Barbera, Complex Esportiu Can Llobet, de 17:00 a 20:00 al
carrer Doctor Moragas, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona

•

Dissabte 6 : A les oficines de la UA Barberà de 10:00 a 13:00 i a la carpa habilitada a partir de les
17:00 fins a 30 minuts abans de l’inici de les curses.

Es recomana recollir el dorsal amb temps suficient per començar la cursa (almenys 30 minuts abans
de l’inici de les curses).
Els horaris i categories de les curses seran el següents

Hora

Nascuts

Distancia

18:00

2012 - 2015 M

400m

18:10

2012 - 2015 F

400m

18:20

2010 - 2011 M

800m

18:30

2010 - 2011 F

800m

18:40

2008 - 2009 M

1200m

18:50

2008 - 2009 F

1200m

19:00

2006 - 2007 M i F

1200m

19:10

2004 - 2005 M i F

1200m

Entrega de premis
19:30

1997 - 2003 M i F

5000m

1985 - 1996 M i F

5000m

1969 - 1984 M i F

5000m

Entrega de premis
S'instal·larà una parada d'avituallament “líquid” a la zona de meta. (aigua)
La prova es realitzarà amb cronometratge sportmaniacs.com
Les inscripcions hauran de fer-se a través del enllaç facilitat a la pagina web de https://uabarbera.com o a
les oficines del club fins el dijous 4 de juliol de 2019 a les 20:00
L’arc de sortida estarà ubicat a les pistes d’atletisme al Complex Esportiu Can Llobet.
Hi haurà premis per al primer atleta masculí i femení de la general i els tres primers de cada categoria.
Els premis no son acumulables per els guanyadors de la general.
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Cada participat únicament tindrà dret a participar en una sola cursa; el fet de fer-ho en dues serà penalitzat
amb la desqualificació en amb dues curses.
Les curses només podran ser suspeses en cas que per inclemència del temps o qualsevol altre problema
així ho determini els organitzadors sent el seu veredicte inapel·lable.
Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit a la organització acompanyades de 10€ com a
dipòsit, i només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. En el
cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.
L'organització no se'n fa responsable de la custòdia del vestuari i objectes personals dels participants.
La Unió Atlètica Barberà no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o
causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.
La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del present Reglament. Tanmateix, la
inscripció també implica autoritzar expressament a l’organització, als seus patrocinadors i a la Federació
Catalana d’Atletisme a què utilitzin gratuïtament imatges fixes i/o en moviment de la seva persona preses
amb ocasió de la seva participació en la competició. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport
gràfic, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món i durant el període
màxim establert per la normativa en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

INFORMACIÓ DE CONTACTE
Unió Atlètica Barberà
Pg. Doctor Moragas, 268
08210 Barberà del Vallès
T. 931198712
e-mail: secretaria@uabarbera.com

XIX FESTA MAJOR DE BARBERA DEL VALLÈS

6

