VII Cursa Popular Vila Comtal i VIII Cros Comarcal Pallars
Sobirà
Coordinació conjunta entre el Consell Esportiu del Pallars Sobirà i
l’Ajuntament de Sort.
Realització de la cursa el dia 7 de maig de 2017
La cursa i el cros seguiran el mateix format de anteriors edicions sense
canviar els circuits ni nombre de categories.
És un esdeveniment per tal de seguir en la difusió del esport i els seus
valors de respecte i salut, encarat des dels més petits fins als més
veterans.
Preu inscripció menors de 16anys

GRATUITA

Preu inscripció majors de 16anys

5€

La mitjana de inscrits a aquesta cursa és de 400persones, entre infants i
adults.
Comptem amb 40 voluntaris de diferents àmbits per tal de fer possible
aquest esdeveniment. La col·laboració és clara a traves de: les AMPES, els
diferents coordinadors escolars i responsables dels centres, els alumnes
de cicles de grau mitjà i grau superior del institut de Sort.
La implicació dels estudiants de cicles serà mitjançant la realització
d’activitats de lleure, esport i diversió dirigides pels nens, per tal de fer
més amena l’espera al seu gran moment, i també de fer una gran festa
esportiva d’aquest dia.
Hi haurà trofeus pels 3 primers de cada categoria i sexe.
Es demana la col·laboració econòmica o d'espècies els establiments de
Sort per tal de fer possible aquest esdeveniment popular.
Al final de l’esdeveniment es realitza sorteig de regals a càrrec d’obsequis
dels establiments de Sort.

1- Reglament VII Cursa Popular Vila Comtal de Sort i VIII Cross
Comarcal Pallars Sobirà
- Cursa Oberta a Tothom, sense distinció d’edat, sexe o nacionalitat.
- Sortida i Arribada a l'avinguda Comtes de Pallars de Sort.
- S’ha de portar el DNI o equivalent per comprovar l’edat del participant.
Per tant, es imprescindible que tots els participants vagin degudament
documentats.
- Cal que tots els escolars de les primeres 6 categories disposin del carnet
de l'esportista del Consell Esportiu corresponent i actualitzat al any
vigent per poder participar. En cas contrari, abonaran la quantitat de 5€
en concepte de inscripció i d'assegurança.
- L’hora de recollida de dorsals serà fins a 30minuts abans de la sortida.
- El dorsal haurà d’estar en tot moment visible. En cas contrari no entrarà
a la classificació i no optarà als premis finals.
- Els participants hauran de respectar el circuit i els senyals, ja que hi
hauran punts de control.
- Els atletes de categories inferiors poden competir en les categories
superiors.
- Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa. Els
organitzadors avaluaran la reclamació i realitzaran el veredicte.
- Tots els participants hauran de disposar d’una assegurança per a la
realització de la cursa.
- Les fotografies realitzades durant l’esdeveniment podran ser utilitzades
per promocionar futures edicions d’aquest.
- Pel sol fet de participar s’accepta aquest reglament. Tot el que no sigui
especificat en aquest, queda sota la decisió de l’organització.

2- Recorreguts
Categories VII Cursa Popular i VIII Cros Comarcal
1a-. Pollet: Edats compreses entre 2011 a 2013
2a-. Prebenjamí: Edats compreses entre 2009 i 2010
3a-. Benjamí: Edats compreses entre 2007 i 2008
4a-. Aleví: Edats compreses entre 2005 i 2006
5a-. Infantil: Edats compreses entre 2003 i 2004
6a-. Cadet: Edats compreses entre 2001 i 2002
7a-. Juvenil: Edats compreses entre 1999 i 2000
8a-. Sènior: Edats compreses entre 1977 i 1998
9a-. Veterà: Nascuts any 1976 o anteriors
Circuits VII Cursa Popular i VIII Cros Comarcal
CIRCUIT
A
B
B+B1
B+B1+B2
½C
C
Circuit A (5000m i 300m de desnivell positiu)

DISTÀNCIA
5000m
700m
1000m
1300m
150m
300m

El recorregut forma part del Camí Natural de Sort i la Vall d'Àssua.
(Av. Comtes de Pallars - C/ Mossén Coy - Plaça de San Eloy - Ptge.
Tarragona - C/ Doctor Carles Pol i Aleu - C/ Lluís Companys - Camí d'Olp
fins trencant de Bressui - Bressui - Pista de Bressui a Sort - C/ de Joaquim
Sostres - C/ de San Ot - C/ del Castell - C/ Major- Plaça Major - Pujada a la
Plaça - Av.Comtes de Pallars

Circuit B (700m) / Circuit B+B1 (1000m) / Circuit B+B1+B2 (1300m)
Av. Comtes de Pallars - C/Mossén Coy - Plaça de San Eloy - Ptge. Presó - C/
Carles Pol i Aleu - C/Major - Plaça Major - Pujada a la Plaça - Av. Comtes
de Pallars.

Circuit C (300m)
Av. Comtes de Pallars

* L’organització es reserva el dret de modificar els recorreguts
si ho creu oportú.

3- Timming VII Cursa Popular i VIII Cros Comarcal

Cursa Popular
0900h-9:45h Recollida de dorsals a l’avinguda Comtes de Pallars.
10:00h Cursa Popular: Cadet, sènior,veterà 5.000mts ( 1 volta circuit A)
11:00h Lliurament Trofeus Cursa Popular

Cros Comarcal
10:00 a 11:00h Recollida de dorsals a l’avinguda Comptes de Pallars.
11:30h Sortida Categoria Infantil femení 1.300 ( 1 volta circuit B+B1+B2)
11:40h Sortida Categoria Infantil masculí 1.300( 1 volta circuit B+B1+B2)
11:50h Sortida Categoria Aleví femení 1.00m ( 1 volta circuit B+B1)
12:00h Sortida Categoria Aleví masculí

1.00m (1 Volta circuit B+B1)

12:10h Sortida Categoria Benjamí femení 700m ( 1 Volta circuit B)
12:15h Sortida Categoria Benjamí masculí 7.00m ( 1 Volta Circuit B)
12:20h Sortida Categoria Prebenjamí femení 300m ( 1 Volta Circuit C)
12:25 Sortida Categoria Prebenjamí masculí 300m ( 1 volta Circuit C)
12:30h Sortida Categoria P5 150 metres ( circuit C)
12:35h Sortida Categoria P4 130 metres ( Circuit C)
12:40h Sortida Categoria P3 110 metres ( circuit C)
13:00h Lliurament de trofeus.
L’organització es reserva el dret de modificar els horaris si ho creu oportú.

