
                    
 
 

XXXVI CURSA POPULAR MARIA VÍCTOR 
 
 
 

El diumenge 28 d’agost del 2016 té lloc la XXXVI Cursa Popular Maria Víctor. És l’acte esportiu de major importància i 
participació al municipi i se celebra dins el marc de la Festa Major de Palau-solità i Plegamans. 
 
És una jornada festiva amb l’esport com a protagonista i on tothom hi està convidat a participar-hi. 
 
RECORREGUT 
 
La Cursa tindrà un recorregut de 6,800 quilòmetres degudament senyalitzats. El i les atletes circularan per la dreta del 
carrer, sempre que l’organització no indiqui el contrari. 
 
SORTIDA I ARRIBADA 
 
La sortida i l’arribada estarà situada a la zona de la Pineda, al bosc de Can Pavana. 
L’horari previst de l’ inici de la cursa és a les 9 hores, sota l’arc de sortida. 
 
INSCRIPCIONS 
 
En línia: 

Web de l’Ajuntament (www.palauplegamans.cat) 
S’obre el 20 de juliol i es tanca el 21 d’agost o quan s’hagi arribat al límit d’aforament (800 participants) 

 
En el cas que quedin places es podran inscriure: 
 
Presencialment:  

Al Pavelló d’Esports Municipal Maria Víctor 
Passeig de la Carrerada, 55 / 08184 Palau-solità i Plegamans. 
Del 23 al 25 d’agost.                    
Horari: de 10 a 13.30 i de 17 a 20 hores. 
No s’acceptaran inscripcions per telèfon, fax o correu electrònic. 

 
Inscripcions de menors d’edat: El tràmit, tant en línia com presencialment, del participant menor d’edat, obligatòriament 
haurà d’estar autoritzat pel mare/pare o tutor/a legal, el qual haurà de ser lliurat en el moment de recollir el dorsal. No es 
podrà inscriure cap nen/a menor de 5 anys. No s’admetran inscripcions el mateix dia de la cursa 
 
PREU: 
 
La quota d’inscripció és de 5,00 €. 
La inscripció dels nens/es 5 a 10 anys serà gratuïta. 
La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament. 
 
 
RECOLLIDA DORSALS I SAMARRETES 
 

- Al pavelló d’esports Maria Víctor del 23 al 25 d’agost de 10.00 a 13.30h i de 17.00 a 20.00h. 

- El mateix dia de la Cursa, de 7.00 a 8.30h del matí. No es donaran dorsals després d’aquesta hora. 
 
CLASSIFICACIÓ 
 
La classificació de la Cursa es podrà consultar el mateix dia de la cursa als plafons de classificacions i el dia següent a la 
pàgina web de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 

http://www.palauplegamans.cat/


 
TROFEUS I OBSEQUIS 
 
Es donarà trofeu a: 

- 3 primers corredors masculins. 

- 3 primeres corredores femenines. 

- 3 primers corredors locals. 

- 3 primeres corredores locals. 

- Al corredor més gran i al més petit d’edat (i que hagin fet tot el recorregut de la cursa). 
 
Els trofeus no seran acumulables. És a dir, un esportista no podrà recollir trofeu com a classificació general i local. El 
trofeu serà lliurat al següent local. 
 
La entrega dels trofeus es farà al Bosc de Can Pavana, al costat de l’espai de l’esmorzar popular. 
 
Els premis no recollits durant l’acte de la cursa es declararan deserts. 
 
Es lliurarà una samarreta tècnica, com a record de participació, als atletes de la cursa que hagin tramitat la inscripció. 
 
A l’arribada tots els corredors rebran una ampolla d’aigua i el tiquet per a l’esmorzar. 
 
 
SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 
Al bosc de Can Pavana hi haurà zona d’informació, lliurament de dorsals i servei de guarda-roba per a tots els 
participants de la Cursa. 
 
 
 
REGLAMENTACIÓ BÀSICA 
 

1) L’organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar l’edat de l’atleta. 
2) El dorsal s’haurà de portar en un lloc ben visible. Qui no el porti o el porti doblegat podrà ser desqualificat.  
3) Tots els participants hauran de respectar l’itinerari assenyalat. 
4) Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la cursa, i la decisió de l’organització serà 

inapel·lable. 
5) Els corredors han d’assumir els danys que es causin a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina 

qualsevol responsabilitat. 
6) L’organització pot modificar el recorregut i/o l’horari per causes alienes o de força major. 
7) La cursa només se suspendrà en cas d’inclemències del temps o per qualsevol altre problema que determinin els 

responsables de l’organització, i el seu veredicte serà inapel·lable. 
8) En cap cas es tornaran els diners de les inscripcions, tret que la prova se suspengui per decisió de l’organització 

i/o per causes imputables a aquesta. 
9) L’organització situarà, al llarg de tot el recorregut i a la línia d’arribada, els controls suficients per assegurar la 

correcció i l’esportivitat durant la disputa de la prova. Els participants que no compleixin la normativa seran 
penalitzats amb més temps en la classificació.  

10) L’organització comptarà amb servei d’assistència sanitària. 
11) Les dades personals sol·licitades són necessàries per participar en la cursa. Si no desitja que les seves dades 

siguin tractades en els termes que s’assenyalen a continuació, no podrà participar en la cursa. 
12) D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 

caràcter personal, s’informa que les dades personals dels participants s'incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis i 
Activitats municipals, del que és responsable l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i seran objecte de 
tractament per gestionar la seva participació a la cursa i promoure l’activitat; no seran cedides a persones 
físiques i jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei. Els participants 
podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a les Oficines Municipals: 
Plaça de la Vila, 1 08184 – Palau-solità i Plegamans. 

13) Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe i any de naixement figurin en les llistes 
d’inscrits, així com els resultats, que es publicaran en els taulells informatius a l’arribada de la cursa, en la pàgina 
web oficial de l’Ajuntament així com en altres mitjans de comunicació. 

14) Durant la realització de la “XXXVI CURSA POPULAR MARIA VÍCTOR" es realitzaran fotografies dels 
participants que podran ser difoses en diversos mitjans de comunicació: web oficial de l’Ajuntament i altres. Els 
participants així com els guanyadors de la cursa autoritzen a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la 
realització de fotografies on apareguin individualment o en grup i a la publicació de les mateixes en mitjans de 
comunicació, a efectes de difusió informativa.  
Aquesta autorització és completament gratuïta, amb la qual cosa no es podrà reclamar cap compensació, 
pagament i/o indemnització a canvi de l’ autorització donada a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per a la 
utilització de les imatges. 

15) La interpretació d’aquest reglament i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per l’organització. El 
sol fet de d’inscriure’s  en la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament. 


