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XXI Cursa Popular i III Patinada Popular

Dilluns 8 de setembre de 2003

L'Ajuntament de Castellar del Vallès, el Club Atlètic Castellar i l'Hoquei Club
Castellar organitzen una nova edició d'aquests actes pel proper dia 13 de Setembre
del 2003. Col·laboren altres entitats esportives, culturals i socials de la Vila.
Recorreguts: Cursa popular petits Cursa popular mitjans i patinada Cursa popular
grans Normes generals L'organització declina tota la responsabilitat pel que fa
referència als accidents o danys que puguin patir els participants o als danys a
tercers que es puguin ocasionar com a conseqüència de la participació en la prova. -
Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per l'organització. - El fet
d'inscriure's per participar en aquesta activitat implica l'acceptació d'aquests
reglaments i d'aquestes normes. Reglament de la XXI Cursa Popular a Peu 1. La
cursa és oberta a tothom que accepti i respecti el recorregut i el present reglament,
sense distinció de categoria, edat, sexe o nacionalitat. 2. Es realitzaran tres curses: -
La primera (cursa dels petits) serà pels infants nascuts l'any 1993 i posteriors, i
tindrà una distància aproximada de 1.000 m. - La segona (cursa de mitjans) serà pels
infants nascuts els anys 1989,90,91 i 92. La distància aproximada serà de 2.000 m. -
La tercera (cursa de grans) serà pels participants nascuts l'any 1988 i anteriors.
Tindrà una distància aproximada de 5.000 m. 3. Els horaris de sortida serán: - 18.00
h, la cursa de petits. - 18.15 h, la cursa de mitjans. - 18.30 h, la cursa de grans. 4. La
sortida tindrà lloc al c.Balmes (davant les piscines cobertes) i l'arribada serà a
l'avinguda Sant Esteve, davant la plaça Llibertat. 5. Les inscripcions seran gratuïtes i
es realitzaran a les pistes d'atletisme, del 8 al 12 de setembre de 19 a 21 hores. 6.
L'organització es reserva el dret de no acceptar inscripcions el mateix dia de la
cursa. En qualsevol cas no s'acceptaran inscripcions un cop passades les 17 h del dia
13 de setembre. En el cas d'acceptar inscripcions abans de les 17 h el mateix dia de
la cursa, la secretaria estarà situada a l'arribada i s'obrirà a partir de les 16 hores. 7.
Els premis seran els següents: a les 3 curses (petits, mitjans i grans) seran premiats
els 5 primers de la general (home i dona) i els 5 primers locals (home i dona). 8. No
es podrà optar a més d'un trofeu per participant. 9. Hi haurà una samarreta per a tots
els participants que acabin la cursa. 10. Per a poder optar a trofeu o samarreta
s'haurà de portar el dorsal al pit, ben visible durant tota la cursa i especialment a
l'arribada. 11. El lliurament dels premis es farà despres de finalitzar la Patinada
Popular. Reglament de la 3a Patinada Popular El desplaçament amb rodes als
peus és una forma natural que l'home ha desenvolupat per anar més ràpid, per no
cansar-se tant i per experimentar noves sensacions. Precisament per experimentar
noves sensacions us convidem a participar en aquesta III PATINADA POPULAR
de la Festa Major en que oferim aquesta possibilitat a tots els castellarencs i
castellarenques. Inscripció: És gratuïta, sols cal omplir la butlleta facilitada per la
organització el mateix dia de l'activitat a partir de les 18:30 a la Plaça Catalunya
Hora de sortida: La sortida serà a les 19:15 h. Recorregut: Serà de 2.250 metres. , i
coincidirà amb la cursa dels Mitjans de la Cursa Popular (mireu el planell i sabreu
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pels carrers que passa) Obsequis: S'entregarà una samarreta commemorativa de la
III PATINADA POPULAR Normes generals: - Hi pot participar tothom que sense
límit de edat - Es desqualificarà el que doni empentes - No es una competició, és
una passejada amb patins, però per descomptat es farà com si fos una cursa. - No hi
ha guanyadors, ni premis especials pels primers. - Hi poden haver sorpreses.
Modalitats: Patins de 4 rodes, patins en línia, monopatins i patinets. Organitza:
Ajuntament de Castellar del Vallès, Club Atlètic Castellar, Hoquei Club Castellar
del Vallès Entitats que col·laboren: Radioaficionats de Castellar, Centre
Excursionista de Castellar, Unió Esportiva Castellar, Club Patí Castellar, Creu Roja
Sentmenat, Club Basquet Castellar, L'Esportiu
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