
Reglament 2023 
 
La sortida i l’arribada serà a la zona esportiva, s’iniciarà a les 10.00h i es tancarà a les 
11.30h. 
 
Hi haurà 2 recorreguts, un de 6.5km i un de 10km (60% de terra i un 40% d’asfalt). 
 
L’horari de sortida será a les 10h la cursa de 10km i a les 10:10h la cursa de 6,5km 
 
Avituallament a la cursa 6,5km al km 4 on hi haurà contenidors per llençar deixalles. 
Avituallament a la cursa 10km al km 6 on hi haurà contenidors per llençar deixalles. 
 
El preu de la inscripció serà de 15€ (+2€ a part pel lloguer de xip) fin l’1 de gener a les 
23:50h. A partir del dia 2 de gener i fins el 22 de gener  será de 20€ (+2€ a part pel lloguer 
del xip). 
Les inscripcions es tancaran el 22 de gener, o quan s’arribi a 400 inscrits entre la cursa 
atlètica de 6.5km i 10 km. 
Els corredors que no tinguin xip groc en rebran un amb el dorsal que han de retornar a 
l’acabar. Aquest no serveix per cap altra cursa. Durant la cursa hauran de córrer amb el xip 
al peu. Preu del lloguer 2€ 
 
Trofeus, cursa de 10km i 6,5km, de cada cursa: 

 Les 3 primeres dones i els 3 primers homes de la classificació general. 

 Veterans. De 40 a 49 anys. Primer i primera. 

 Masters. Més de 50 anys. Primer i primera. 

 Corredors locals: Primer i primera. 

 Hi haurà un trofeu honorífic en memòria a Antonio López, a la primera persona de 

més edat. 

 Cap trofeu és acumulatiu. 

 

Horaris Edat* Categoria Abreviat 

10:00 
sortida 10 
km 
10:00 
sortida 
6.5km 
11:30 
tancament 
  

14-39 Sènior Dones/ Homes SD1439/SH1439 

40-49 
Veterans A Dones / 
Homes 

VAD4049/VAH4049 

50-més Masters B Dones / Homes MBD50+/MBH50+ 

Totes Locals Puigverd de Lleida Locals 

 
Antonio 
López 

Persona de més edat AntonioLopez 

 
*L’edat de les categories es la que l’atleta tindrà al finalitzar l’any. 
  
Els dorsals dels atletes es podran recollir el dia anterior de 18:00 a 20:00 h o el mateix dia 
de la cursa fins 30 minuts abans de la sortida, és obligatori portar el resguard de l’ingrés de 
la inscripció o DNI. 
 



Tots els participants rebran esmorzar i una bossa amb obsequis. A tot finisher se 
l’obsequiarà amb una jaqueta softshell (talla i model escollida en el moment de fer la 
inscripció). 
 
Hi haurà zona habilitada de pàrquing, guarda-roba i dutxes. 
 
Prova puntuable a Lliga Interclubs Terres de Ponent. 
 
L’organització no es fa responsable dels danys tant morals com materials, que puguin 
sofrir els participants o els espectadors durant les curses. 
 
El corredor autoritza que pugui aparèixer imatges publicades a la web i xarxes socials de la 
cursa així com en qualsevol publicació o fulletó. 
 
La inscripció implica el coneixement i acceptació del present reglament. 
 
No es farà cap devolució de l’import de la inscripció en cas de baixa. 

 


