XVIII Festa Major
de Barberà del Vallès
REGLAMENT
Article 1. La Unió Atlètica Barberà i l'ajuntament de Barberà del Vallès, organitzen LA XVIII FESTA
MAJOR de BARBERÀ DEL VALLÈS, el proper dissabte 7 de Juliol de 2018 a partir de les 18:00.
Es sol·licitarà el tancament dels carrers del circuit de manera escalonada.
De 17:00 a 20:15 carrer Doctor Moragas, des de la entrada al Complex Esportiu Can Llobet, en els dos
sentits de la marxa, fins a la rotonda, per fer les curses dels més petits.
De 18:45 a 20:15 tota la resta del circuit.
Article 2. La recollida de dorsals es realitzarà a:


Divendres 6 : 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 7 : 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.

Juntament amb el dorsal es facilitaran imperdibles i horari 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).
Article 3. Els horaris i categories de les curses seran el següents
Hora

Categoria

Distancia

18:00

Sub 8 masc.

400 metres

18:10

Sub 8 fem.

400 metres

18:20

Sub 10 masc.

800 metres

18:30

Sub 10 fem.

800 metres

18:40

Sub 12 mas.

1200 metres

18:50

Sub 12 fem.

1200 metres

19:00

Sub 14 masc.

1200 metres

Sub 16 masc.

1200 metres

Sub 14 fem.

1200 metres

Sub 16 fem.

1200 metres

19:10

Entrega de premis sub 8 a sub 16
19:30

Sub 18 M i F

5000 metres

Sub 23 M i F

5000 metres

Seniors M i F

5000 metres

Master M i F 35-44, 45-54 I
55-Endavant

5000 metres

Entrega de premis
S'instal·larà una parada d'avituallament “líquid” i fruita a la zona de meta.
Article 4. Tots els atletes quedaran coberts per l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
Article 5. La prova es realitzarà amb cronometratge d’Athletic Events.
Article 6. Les inscripcions hauran de fer-se a través de la pagina web www.uabarbera.com o a les
oficines del club fins el dijous 5 de juliol de 2018 a les 20:00
El cost de les inscripcions és:


4 € per les categories de Sub 8 a Sub 16. (fins el dia 5 )



8 € per a la resta categories. (fins el dia 5 )



6 € per les categories de Sub 8 a Sub 16, el divendres dia 6 i dissabte 7 de Juliol (fins 30 minuts
abans de la cursa).



10 € per a la resta categories, el divendres dia 6 i dissabte 7 de Juliol (fins 30 minuts abans de la
cursa).

No hi ha límit d’inscripcions.
Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar al següent telèfon: 931 198 712, l’horari d’atenció el podreu
trobar a la web del club.
IMPORTANT: No s’acceptaran canvis de noms el dia de la cursa.
Article 7. L’arc de sortida estarà ubicat a les pistes d’atletisme del Complex Esportiu Can Llobet (C/
Doctor Moragas, 268).
Article 8. Hi haurà premis per als tres primers atletes masculins i femenins de la general i de cada
categoria. També per al primer i primera local.
La cursa puntuarà també per al 1er. circuit de carreres Ciutat de Barbera.
Els premis no son acumulables.
Article 9. Cada participant 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.
Article 10. 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.
Article 11. 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.
Article 12. L'organització no se'n fa responsable de la custòdia del vestuari i objectes personals dels
participants.
Article 13. 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.

Article 14. 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.
Barberà del Vallès 5 de juny de 2018.

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
Signat a l’original

UNIÓ ATLÈTICA BARBERÀ
Signat a l’original

