
 
 

 
 

 

                                                                                                                                              
 
REGLAMENT PER A LA “I Cursa Solidària- Activa’t en família contra l’obesitat infantil” 
 
1. ORGANITZACIÓ 
Juntament amb la col·laboració d’Ordesa, Nestlé, Ràdio TV Vilafranca, Intersport Olària, EspaiRunning, Fondistes Penedès, 
Club Atletisme Vilafranca, Club Esportiu Penedès, Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i Agència de la 
Salut Pública de Catalunya, el Complex Aquàtic de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Equip de Pediatria Territorial 
de l’Alt Penedès organitzen la Primera Edició de la Cursa Solidària “Activa’t en família contra l’obesitat infantil”. 
 
2. DATA I HORARI DE CELEBRACIÓ 
La data de celebració serà el dia 11 d’octubre de 2014 a partir de les 17.30h. 
 
3. INSCRIPCIONS 
- Les inscripcions es tancaran el dia 9 d’octubre o quan s’arribi a un màxim de 500 participants. 
- El preu de les inscripcions serà de 5€ (adults) i 3€ (infants fins a 14 anys) que es destinaran a l’obra social de Sant 

Joan de Déu. 
- Les inscripcions hauran de ser presencials a: 

 

 Complex Aquàtic  C/ Antic Camí de Sant Martí, 12 ( Vilafranca del Penedès) 

 EspaiRunning C/ Amàlia Soler, 42 ( Vilafranca del Penedès) 

 Intersport Olària C/ Parellada, 18 bis ( Vilafranca del Penedès) 

 www.complexaquatic.com a través del formulari contactar 
 
4. FUNCIONAMENT DE LA CURSA 
La cursa familiar serà per parelles compostes d’un adult (major de 18 anys) i un infant (de 4 a 14 anys), independentment 
del parentiu. 
- PRIMERA PART – ADULT 
La prova comença amb un recorregut de 5km corrent per part de l’adult.   
- SEGONA PART – INFANT 
Els infants aniran sortint per calaixos de manera esglaonada en funció dels anys de naixement. La distància a cobrir anirà 
en funció de la seva edat. 
- TERCERA PART- RECORREGUT CONJUNT 
Un cop l’infant ha arribat a aquesta zona de transició, queda cobrir una distància de 400 metres de manera conjunta i 
agafats de la mà fins a assolir la línia d’arribada. En aquest moment, s’aturarà el temps i se sumarà al temps obtingut 
anteriorment per l’adult. 
 

Categoria Any de naixement  Distància adult Distància infant Distància conjunta 

A 2010, 2009 i 2008 (4, 5 i 6 anys) 5.000 metres 400 metres  400 metres 

B 2007, 2006 i 2005 (7, 8 i 9 anys) 5.000 metres 600 metres 400 metres 

C 2004, 2003 i 2002 (10, 11 i 12 anys) 5.000 metres 1.100 metres 400 metres 

D 2001, 2000 (13, 14) 5.000 metres 1.600 metres 400 metres 

 
* El recorregut és pla, per asfalt i camins al voltant de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès, amb sortida i arribada 
propera al Complex Aquàtic. 
* En la categoria A, i sempre que ho autoritzin els organitzadors, l’infant podrà córrer acompanyat per la seva parella 
adulta durant la segona part de la prova. 
 
5. HORARIS DE LA COMPETICIÓ 
  

17.30h PRIMERA PART - ADULT 

18.30h SEGONA PART – CATEGORIA A – 2010, 2009 i 2008 

18.50h SEGONA PART – CATEGORIA B – 2007, 2006 i 2005 

19.10h SEGONA PART – CATEGORIA C – 2004, 2003 i 2002 

19.30h SEGONA PART – CATEGORIA D – 2001, 2000 i 1999 

* Els horaris poden variar. 
 

http://www.complexaquatic.com/


 
 

 
 

 

 
 
6. APTES PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA i ACOMPANYAMENT 
En el moment de la competició dels adults, tots els infants hauran d’estar acompanyats d’un altre familiar.  
En el moment de la inscripció, i acceptant la reglamentació, els pares/mares/familiars validen que el menor és apte per a 
la pràctica esportiva i que disposa del consentiment mèdic. 
 
7. ASSEGURANÇA ESPORTIVA 
L’organització contractarà una assegurança específica amb motiu de la cursa per a cadascun dels participants. 
Es disposarà del servei d’ambulància durant tot l’esdeveniment. 
 
8. SUSPENSIÓ DE LA PROVA: 
Les curses es podran suspendre en cas d’inclemències meteorològiques o si així ho determina l’organització. El seu criteri 
serà inapel·lable. 
 
9. OBSEQUIS I BOSSA DEL CORREDOR 
Tots els participants rebran una medalla commemorativa de la cursa.  
La bossa del corredor contindrà un obsequi commemoratiu: dos dorsals (un per participant) i tots els productes que els 
col·laboradors de la cursa ens entreguin. El dorsal és obligatori, ja que el cronometratge serà mitjançant sistema de codi 
de barres. 
 
10. RECOLLIDA DE DORSALS 
No es recolliran dorsals el mateix dia de la prova. 
La recollida de dorsals es farà al Complex Aquàtic els dies: 
- Divendres 10 d’octubre, de 16 a 21h; 
- Dissabte 11 d’octubre, de 10 a 14h. 

 
11. PENALITZACIÓ O RETIRADA DE LA PARELLA 
- Els organitzadors de la cursa, els serveis mèdics de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar i 

desqualificar -abans, durant i al llarg de la prova- els atletes que presentin un mal estat físic, que no facin el 
recorregut complet, que no portin dorsal o no el portin a lloc o que en dobleguin i manipulin la publicitat. 

- Qualsevol conducta antiesportiva podrà provocar la penalització de la parella abans, durant i després de la carrera. 
 
12. Els organitzadors no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se als 

participants i espectadors abans, durant o després d’aquesta competició. 
 
13. PROTECCIÓ DE DADES 
El participant queda informat que les seves dades formaran part del Fitxer SOCIOS inscrit al registre de la AEPD, el 
responsable del qual és SERAF Penedès 2, S.L. (Complex Aquàtic) amb domicili C/ Antic Camí de Sant Martí, 12 – 08720 
Vilafranca del Penedès (BARCELONA) amb la finalitat de prestar el servei d’organitzadors de la competició “Activa’t en 
Família”. D’aquesta manera, el participant consent l’ús de les seves dades per a la seva utilització al web i altres mitjans 
de comunicació, així com per informar-lo de les activitats esportives que organitza SERAF Penedès 2 S.L. (Complex 
Aquàtic). En cap cas SERAF Penedès 2 S.L. cedirà aquestes dades a tercers, únicament a les entitats públiques o privades 
que per llei hi hagin d’accedir. En tot cas, i en qualsevol moment, vostè pot accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se 
que tractem les seves dades per mitjà d’un escrit a serafpenedes@serafpenedes.com amb la referència “Protecció de 
Dades Personals”.  
 
14. DRETS D’IMATGE 
Els participants a la “I Cursa Solidària - Activa’t en Família” del Complex Aquàtic, autoritzen i cedeixen a SERAF Penedès 2, 
S.L. el seu dret d’imatge i el dels seus fills o familiars menors de 14 anys amb l’única i exclusiva finalitat de fer la foto del 
participant i, en cas que sigui necessari, poder-la enviar a l’adreça de correu electrònic atorgada en la inscripció. Així 
mateix, també podrà ser utilitzada pels mitjans de comunicació, Facebook i web www.complexaquatic.com. 
 
15. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT 
La mateixa inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament. Tot allò no 
previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF i la Normativa de Competicions de la FCA o restarà sota la 
decisió de l’organització, que serà inapel·lable. 
 
 
COMPLEX AQUÀTIC -  C/ Antic Camí de Sant Martí, 12   -   08720  Vilafranca del Penedès 
                                        Tel. 93 817 37 76  -  complexaquatic@serafpenedes.com 
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