
REGLAMENT DE LA CURSA KIDS BADIA DE ROSES 
  

1. DIA DE LA CURSA: Diumenge 10 de Març del 2019 

2. DISTÀNCIES I CATEGORIES:: 
Hi haurà 4 curses infantils depenent de l’edat del participant: 

● Pre - Benjamins: fins a 6 anys (anys entre 2013 i 2019) distància de 300m amb hora de                  
sortida a les 9. 

● Benjamins: dels 7 als 8 anys (anys 2011 i 2012) distància de 500m hora de sortida a les                  
9:05. 

● Alevins: dels 9 als 10 anys (anys 2009 i 2010) distància de 700 metres hora de sortida a                  
les 9:10. 

● Júniors: d’11 a 12 anys (anys 2007 i 2008) distància de 900 metres hora de sortida a les                  
9:15. 

3. RECORREGUT: 
Les sortides i arribades tindran lloc al Port Esportiu. 

El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat per a cada categoria. 

L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. El             
compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via               
pública, que poden provocar petits canvis d'última hora, inevitables el dia de la prova, però               
que no afectaran a les distàncies determinades. 

Cal circular sempre pel circuit indicat per l’organització. 

El control d’arribada es tancarà 10 minuts després d’haver començat la prova. 

Aquestes curses tenen dorsal però no tenen xip ni classificació. Tots els nens i nens               
participants es consideraran guanyadors i rebran un premi per la seva participació. Per             
tant, no hi ha premis individuals. L’obsequi es recollirà el mateix dia de la prova, sense dret                 
a reclamació i en cap cas s’enviarà particularment. 

4. PREU DE LA CURSA: 
La inscripció a la Cursa Kids Badia de Roses és gratuita per a tots les persones participants                 
si bé s’abonarà l’import d’1€ en concepte d’assegurança obligatòria. En cap cas i sota cap               
concepte es retornaran els diners de l'assegurança. 

5. INSCRIPCIONS 
Anticipadament a NOU NENS, (Travessia Esglesia 1, telèfon 972257297) i MIM’S (avinguda            

Montserrat 8, telèfon 972153607) de Roses fins divendres 8 de març a les 20:00.  

Dissabte dia 9 de març de 16 a 20h a la Pista Annex del Pavelló Esportiu de Roses  

El mateix dia de la Cursa al Port Esportiu entre 08h i 09h del matí si no s'han exhaurit                   
les inscripcions anticipadament 



Els menors han de participar amb l’autorització dels seus pares o tutors legals per la qual                
cosa caldrà que hi siguin en el moment de fer la inscripció. En el mateix moment de fer la                   
inscripció es lliurarà el dorsal. 

Les inscripcions es tancaran en arribar a 150 inscrits. 

  
6. RECOLLIDA DE DORSAL 
 

        Recollida de Dorsals: 
● Dissabte 9 de març a la Pista Annexa del Pavelló Esportiu de Roses, de 16:00 h. a                 

19:00 h. 
● Mateix dia de la cursa de 08h a 08:45 h del matí en el mateix lloc de sortida (Port                   

Esportiu) 

 
Per recollir el dorsa caldrà presentar el DNI. 

Recordem que no s'entregarà cap dorsal a menors de 18 anys sense l'autorització             
dels pares o tutors legals. 

 
7. PARTICIPANTS 

Cada corredor participa a la cursa sota la responsabilitat dels seus tutors i disposa d'un               
nivell de condició física suficient per afrontar la prova. No es permet la participació en               
modalitat que no corresponguin en aquesta prova com poden ser patins, skates,            
bicicletes, handbikes i/o cadires de rodes elèctriques,  entre d'altres. 

Les persones tutores dels nens i nenes participants permeten explícitament que el seu             
nom, cognom, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits, així com a                
les de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta. 

 

8. SERVEIS AL CORREDOR 
La inscripció inclou els següents serveis al corredor: 

● Guarda-roba: A la zona de la sortida i arribada (Port Esportiu). 
● Dutxes i Vestidors: Al Pavelló Municipal de Roses. L'organització facilitarà la seva            

localització amb cartells informatius. També es pot consultar en aquest enllaç.           
(IMPORTANT! El servei de dutxes estarà disponible fins les 13.00 h, hora de             
tancament del Pavelló Municipal). 

● Servei mèdic i ambulància.  
● Avituallament al finalitzar  la cursa. 

  

 

https://www.google.es/maps/dir//42.268798,3.1815718/@42.268684,3.1799572,17z/data=!4m2!4m1!3e0?hl=ca

