
REGLAMENT 8a CURSA 10Km/6Km i CAMINADA POPULAR BELL-LLOC D’URGELL 

 

REGLAMENT CURSA 

1. La Cursa es desenvoluparà en diferents modalitats: Cursa de 6 km i Cursa de 10 km. 

2. La sortida i arribada serà a la Plaça Lluis Companys de Bell-lloc, amb les mesures Covid que es 

determinin en el moment. 

3. Horari. 09:00 h . 

4. L’obsequi de la 8a Cursa Popular de Bell-lloc serà una samarreta de la marca Tuga Active Wear 

de sèrie limitada. 

5. Si per causes sanitàries aplicables a preservar la salut del participant i no es pogués realitzar 

l’esdeveniment el dia 12/06/21, no es retornaran els diners de la inscripció i els inscrits podran 

recollir l’obsequi commemoratiu on l'organització determini. 

6. Els atletes rebran el dorsal el dia de la cursa si no l’han recollit en les dates anteriors. 

7. Les inscripcions i cronometratge es farà  a través de l’empresa ITER5, amb els preus 

determinats per trams. http://www.iter5.cat/ 

8. Les inscripcions es limitaran a 250 participants 

9. Fora de termini l'organització podrà acceptar inscripcions a 20 € sense poder garantir l'obsequi 

10. Invitació d'una inscripció per al club que tingui 10 o més inscripcions 

11. Els atletes tindran avituallament líquid en cursa i líquid i sòlid a l’acabar, que serà controlat 

per voluntaris específics. 

12. Premis per als 3 millors resultats de la general i 3 per categoria no acumulable i per als 3 

millors resultats locals en categoria masculina i femenina. 

13. L’organització es reserva el dret de fer canvis degut a les modificacions normatives sanitàries 

canviants. 

14. Els participants accepten la publicació del seu nom i categoria segons edat i sexe als llistat 

de les inscripcions i resultats. 

15. Els participants accepten la publicació de les seves imatges durant la cursa per a promoció 

futura d’aquest acte o similars en l’àmbit esportiu. 

16. L’organització (Ajuntament de Bell-lloc) no es fa responsable dels perjudicis morals i/o 

materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta 

competició. 

17. Categories: 

    * Cat A. Fins a 39 anys. 

    * Cat B. De 40 a 49 anys. 

    * Cat C. Més gran de 50 anys. 

18. Tots els participants accepten el present reglament. 

http://www.iter5.cat/


REGLAMENT CAMINADA 

1. Lloc i hora de sortida: Plaça de Lluis Companys a les 08:45 del matí. Recorregut: 6 km. 

2. L’obsequi de la caminada serà la mateixa samarreta que la de la cursa, de la marca Tuga Active 

Wear de sèrie limitada. 

3. Els atletes tindran avituallament líquid en cursa i líquid i sòlid a l’acabar, que serà controlat 

per voluntaris específics. 

4. Forma d’inscripcions: On line: A través del web www.iter5.cat  

5. Data límit per inscriure’s: Dimecres 8 de juny de 2021 

http://www.iter5.cat/

