
 I  CURSA POPULAR 2014 
CALONGE  

 
Diumenge 28 de setembre a les 10 hores 

 
 

SORTIDA I ARRIBADA:  Plaça de Sant Miquel 
 
DISTÀNCIES:  Cursa de  6 Km  
                            Nordic walking  6 Km   
             
INSCRIPCIONS:  www.elitechip.net  7 € (+3 € lloguer de chip) fins al dia 27 de setembre,  i a la 

taula d’inscripció, 
instal.lada a l’efecte, fins a 30 minuts abans de la cursa, 9 € (+3 € lloguer de chip).  
 
Nordic walking: és obligatori anar amb bastons.   
 
CATEGORIES: 
 
Cursa de 6 Km 
 
HOMES DONES 

 
Júnior:  De 16 a 20 anys 
Sènior:  De 21 a 39 anys 
Veterans A:  De 40 a 49 anys 
Veterans B:  De 50 a 59 anys                                                             
Veterans C:  De 60 a 69 anys 
Veterans D:  A partir de 70 anys 

 
Júnior:  De 16 a 20 anys 
Sènior:  De 21 a 39 anys 
Veteranes A:  De 40 a 49 anys 
Veteranes B:  A partir de 50 anys 

Nordic  walking 6 Km 
 
HOMES DONES 
 
Sènior:  De 16 a 39 anys 
Veterans:  A partir de 40 anys 

 
Sènior:  De 16 a 39 anys 
Veteranes:  A partir de 40 anys   
 

Hi haurà servei de dutxes. 
 

Obsequi als 100 primers inscrits 
 

Hi haurà berenar per a tothom 
 
PREMIS: 
 
Cursa de 6 km   Premis als tres primers classificats de cada categoria i al primer local masculí 



                             i femení no classificat entre els tres primers. 
 
Nordic walking 6 km   Premis als tres primers classificats  de cada categoria i al primer local 
                                         masculí i femení no classificat entre els tres primers.  
                      
     
NOTES COMPLEMENTÀRIES: 
 
L’edat mínima per participar a la cursa és de 16 anys complerts. 

 
Es podrà exigir als participants documentació que acrediti la seva personalitat i edat. 

 
Els premis no són acumulables per a les distintes categories. 
 
L’organització es reserva el dret d’establir les modificacions que trobi oportunes en qualsevol 
moment. 
 
L’organització no es fa responsable dels danys morals que puguin sofrir els participants, abans, durant 
o com a conseqüència de la seva participació a la prova.  No obstant hi haurà mesures de seguretat. 
 
La inscripció suposa l’acceptació d’aquestes normes. 


