REGLAMENT 11a CURSA DE LA DONA – 2018
1. La Cursa està organitzada per la Fundació Roses Contra el Càncer, amb la col·laboració del Club
Atletisme Roses i de l’Ajuntament de Roses.
2. Es celebrarà el dia 23 de Setembre de 2018 i la sortida serà les 10:00 al Port Esportiu de Roses.
3. Podran participar totes aquelles persones (dones i homes) que estiguin degudament inscrits. Els
homes, podran fer la cursa però no participaran a nivell competitiu, sense dret a rebre cap trofeu, i sempre
sortint per darrera de les dones al començament de la prova.
4. Les primeres dones de cada categoria, tindran un trofeu sempre i quan hagin finalitzat la prova per
medis propis i realitzant íntegrament el circuit, no es comptabilitzaran les arribades a meta en patins,
cotxes per a nens, patinets i qualsevol altre medi de transport.
5. La distancia de la cursa serà de 5.000 m degudament senyalitzats amb sortida i arribada al Port
Esportiu de Roses. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. Hi
haurà un avituallament a la meitat del recorregut i un altre a l’arribada.
6. Es donaran un total de 18 trofeus, a les tres primeres de cadascuna de les següents categories.
2007 - 2003
2002 - 1998
1997 - 1978
1977 - 1968
1967 - 1958
del 1957 i anteriors.
Les menors i els menors fins a 10 anys tindran tots un medalla commemorativa.
7. Les inscripcions anticipades es poden fer fins el divendres 21 de setembre a la web
www.atletismeroses.cat/cursa-de-la-dona-roses o des de www.curses.cat i presencialment als llocs
habituals, Fundació Roses Contra el Càncer i Taller Auto Peira.
La participació a la Cursa, implicarà un donatiu de 10€ en les inscripció anticipades, i en les inscripcions
fetes dissabte 22 i el mateix dia de cursa el donatiu serà de 12€. La recaptació va íntegrament destinada a
la Fundació Roses Contra el Càncer.
Tots els inscrits rebran una samarreta commemorativa de la Cursa i la bossa de la corredora
Per motius organitzatius, les inscripcions el mateix dia de la Cursa es podran fer fins a les 09:30 i les
inscripcions es tancaran a l’arribar a 1.500 participants.
8. Recollida de dorsals al teatre municipal de Roses, dissabte 22/09/18 de 16:00 a 20:00 i el mateix dia de
la cursa des de les 08:00 fins a les 09:30.
9. Hi haurà servei d’ambulància a la sortida i arribada.
10. Al final de la cursa, hi haurà un sorteig amb premis cedits per els nostres patrocinadors.
11. Aquest reglament podrà ser modificat sense previ avis per l’organització de la cursa per motius aliens
al club.
12. L’informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari d’inscripció, així com la
seva direcció de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable FUNDACIÓ
ROSES CONTRA EL CÀNCER i CLUB ATLETISME ROSES, amb la finalitat d’atendre les seves
consultes i remetre-li informació relacionada i que pogués ser del seu interès. FUNDACIÓ ROSES
CONTRA EL CÀNCER i CLUB ATLETISME ROSES, es compromet a l’ús exclusiu de les dades,
recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L’interessat declara
tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present
clàusula. La inscripció de la cursa implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la llei orgànica 15/1999,

pot fer-ho a la següent direcció: FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCER, carrer Pescadors 13,
17480 Roses
.
13. D’acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la Cursa de la Dona
(reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats, classificacions,…) mitjançant qualsevol
dispositiu (internet, publicitat,…) i sense límit de temps, les inscrites cedeixen de manera expressa a la
organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació, la marca
esportiva realitzada i la imatge.
NOTA: EL FET DE PARTICIPAR EN LA CURSA DE LA DONA, IMPLICA LA TOTAL
ACEPTACIO DEL PRESENT REGLAMENT.

