REGLAMENT DE LA 11a CURSA POPULAR ILLA CARLEMANY –
DIA DE L’ESPORT PER A TOTHOM 2022
Article 1. Denominació
El dia 15 de maig del 2022 se celebra la 11a Cursa popular Illa Carlemany, inclosa en el Dia
de l’esport per a tothom. El Govern d’Andorra organitza la prova conjuntament amb la
Federació Andorrana d’Atletisme i la patrocina l’Illa Carlemany.
Aquesta és una prova urbana que es disputa pels carrers d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la
Vella, i que compta amb el suport dels comuns d’aquestes dos parròquies i amb la
col·laboració de les empreses, Grup Flaix FM, Vallnord, Grandvalira i la Creu Roja Andorrana.
Article 2. Participació
Hi poden participar totes les persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o de
sexe, sempre que estiguin degudament inscrites, tant pel que fa al temps com a la forma.
Cursa de 5 km (adult i infantil). És oberta a totes les edats. Les persones menors de 16 anys
han de presentar una autorització paterna, materna o del tutor legal quan recullin el dorsal.
Cursa de 2 km adults. És oberta a totes les persones nascudes l’any 2007 i anteriors.
Cursa infantil de 2 km. En aquesta cursa hi poden participar tots els nens i les nenes nascuts
l’any 2008 i posteriors. L’organització pot demanar un document acreditatiu de l’edat a tots els
guanyadors dels trofeus d’aquesta cursa.
Article 3. Distància
Cursa de 5 km. Circuit urbà d’aproximadament 5 km, mesurat per la Federació Andorrana
d’Atletisme, amb sortida a l’avinguda Consell de la Terra, a la cantonada de l’Illa Carlemany, i
arribada a la zona del Parc Central d’Andorra la Vella.
Cursa de 2 km. Circuit urbà d’aproximadament 2 km, mesurat per la Federació Andorrana
d’Atletisme, amb sortida a l’avinguda Consell de la Terra, a la cantonada de l’Illa Carlemany, i
arribada a la zona del Parc Central d’Andorra la Vella.
Cursa infantil. Circuit urbà d’aproximadament 2 km, mesurat per la Federació Andorrana
d’Atletisme, amb sortida a l’avinguda Consell de la Terra, a la cantonada de l’Illa Carlemany, i
arribada a la zona del Parc Central d’Andorra la Vella.
Article 4. Horari
Les persones que participin en la cursa de 5 km efectuaran la sortida a les 10.30 h. Per
facilitar-la, els corredors s’han de col·locar segons l’ordre de les seves marques d’inscripció.
Les persones que participin en la cursa de 2 km adults i a la cursa infantil de 2km efectuaran la
sortida a les 10.40 h. Per facilitar-la, els corredors s’han de col·locar segons l’ordre de les
seves marques d’inscripció.
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Article 5. Categories i curses
Cursa de 5 km

Adults
Juvenil
(12-16 anys)

Infantil
(6-12 anys)

- Categoria masculina, nascuts el 2005 i anteriors
- Categoria femenina, nascudes el 2005 i anteriors
- Categoria masculina, nascuts del 2006 al 2009
- Categoria femenina, nascudes del 2006 al 2009
- Categoria masculina, nascuts del 2010 al 2015
- Categoria femenina, nascudes del 2010 al 2015

Cursa d’adults de 2 km
Una única categoria d’adults: nascuts al 2007 i anteriors
Cursa infantil de 2km

Categoria 3
Categoria 2
Categoria 1

- Categoria masculina, nascuts en el període 2008-2011
- Categoria femenina, nascudes en el període 2008-2011
- Categoria masculina, nascuts en el període 2012-2013
- Categoria femenina, nascudes en el període 2012-2013
- Categoria masculina, nascuts en el període 2014 i posteriors
- Categoria femenina, nascudes en el període 2014 i posteriors

L’organització pot demanar la documentació que acredita l’edat de les persones participants.
En cas que la persona participant es negui a lliurar aquests documents, pot ser desqualificada.
Article 6. Inscripcions, recollida de dorsals, xips i samarretes
Les inscripcions en línia (dorsals amb nom) estan obertes des del 5 d’abril fins a l’1 de maig.
Durant la setmana del 9 al 14 de maig (s’establirà una hora límit pel tancament d’inscripcions
amb xip) s’obren les inscripcions presencials al centre comercial Illa Carlemany. Aquest
dorsals no porten el nom de la persona participant.
Les inscripcions en línia es poden fer a través d’Internet, a les pàgines web següents:
www.esports.ad
a) Preu de les inscripcions:



Curses de 5 km i de 2 km: 5 € (samarreta + dorsal + xip) o 2 € (dorsal + xip)
Cursa infantil de 2 i 5 km: 3 € (samarreta + dorsal + xip) o gratuït (dorsal + xip)

Per a les inscripcions fetes a través d’Internet, l’organització no es fa responsable dels
problemes tècnics, de maquinari o programari informàtic, de transmissió de dades, o de
qualsevol error o disfunció que eviti la correcta recepció del formulari omplert o del justificant
de pagament de la quota d’inscripció. La persona inscrita ha d’imprimir el resguard de la seva
inscripció i presentar-lo, juntament amb un document d’identitat, en el moment de recollir el
seu dorsal.
No s’admeten devolucions de l’import de la inscripció per cap causa.
Les inscripcions que tinguin els camps “sexe” o “data de naixement” incomplets no poden
optar als trofeus.
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b) Inscripcions fora de termini: L’organització es reserva el dret de fer inscripcions fora de
termini sota les circumstàncies que estimi oportunes.
c) Recollida de samarretes, dorsals i xips: La recollida de les samarretes, els dorsals i els xips
de les curses es farà a Illa Carlemany del 9 al 14 de maig, en l’horari del centre comercial (de
dilluns a divendres de 12 h a 20 h i el dissabte de 10 h a 21 h).
L’organització es reserva el dret d’assignar una talla de samarreta per defecte a les persones
participants que no la indiquin en el moment d’inscriure’s.
A partir de les 12 h del dia 14 de maig no es lliuraran dorsals amb xips de
cronometratge.
d) Venda de samarretes de la cursa sense inscripció: Durant el mateix període es pot comprar
la samarreta tècnica commemorativa de la cursa per un preu de 5 €.
Una part de la venda de samarretes anirà en benefici del fons solidari per l’acollida dels
desplaçats a Andorra a causa de la crisi a Ucraïna.
Article 7. Els xips de cronometratge
Per facilitar les arribades i la classificació, les persones participants en les curses de 5 km,
2 km i de la cursa infantil han de portar el xip de cronometratge que estarà unit al dorsal.
Els xips són d’un sol ús i no s’han de retornar quan finalitzin les curses.
Article 8. Talls horaris i ritmes mínims de la cursa de 5 km
En la cursa de 5 km, hi haurà un tall horari situat al pont de la rotonda d’Andorra la Vella. Tot
corredor que no hagi assolit aquest punt amb 18 min des de l’inici de la cursa serà desviat per
l’organització. Aquest corredors es dirigiran cap a la zona d’arribada al parc central i no
sortiran a la classificació de 5 km.
A més a més, aquest any s’imposarà un ritme de cursa a partir del pont de la rotonda
d’Andorra la Vella fins a la zona d’arribada, que serà marcat per una bicicleta o un altre vehicle
dels serveis de circulació. Tot corredor que sigui superat per aquest vehicle podrà continuar la
cursa però ho haurà de fer per la voravia ja que darrera aquest vehicle s’obrirà la circulació al
trànsit.

Article 9. Assistència sanitària
L’organització posa a disposició de les persones participants una assistència sanitària a la
zona d’arribada de la cursa.
Article 10. Classificacions
En la cursa de 5 km, si les persones participants volen classificar-se i optar als trofeus i
premis, han de passar per les zones de control amb estores de cronometratge, situades al
llarg del circuit.
En la cursa infantil, si els nens i les nenes volen classificar-se i optar als trofeus i premis, han
de passar per les zones de control.
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Article 11. Trofeus

CURSA 5KM:
Els trofeus de la cursa de 5 km en categoria adults es donaran per ordre d’arribada als 3
primers classificats masculins i femenins.
Els trofeus de la cursa de 5 km en categoria juvenil i categoria infantil es donaran segons el
temps real realitzat als 3 primers classificats masculins i femenins.
-

ADULTS: Nascuts/des 2005 i anteriors
CATEGORIA JUVENIL: Nascuts/des 2006 al 2009
Trofeus i entrades als cinemes Illa Carlemany per als 3 primers classificats masculins i
femenins
CATEGORIA INFANTIL: Nascuts/des 2010 al 2015
Trofeus i entrades als cinemes Illa Carlemany per als 3 primers classificats masculins i
femenins

CURSA 2KM:
Els trofeus de la cursa de 2 km en les categories 1, 2 i 3 es donaran segons el temps real
realitzat als 3 primers classificats masculins i femenins.
-

CATEGORIA 1: Nascuts/des en el període 2014 i posteriors
Trofeus i entrades als cinemes Illa Carlemany per als 3 primers classificats masculins i
femenins

-

CATEGORIA 2: Nascuts/des en el període 2012-2013

-

Trofeus i entrades als cinemes Illa Carlemany per als 3 primers classificats masculins i
femenins

-

CATEGORIA 3: Nascuts/des en el període 2008-2011
Trofeus i entrades als cinemes Illa Carlemany per als 3 primers classificats masculins i
femenins

Article 12. Sorteig de premis
Sorteig entre tots els participants majors d’edat que compren dorsal amb xip de cronometratge
i finalitzen la cursa
ILLA CARLEMANY:
. 15 targetes regal Illa Carlemany de 150 €
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Article 13. Desqualificacions i reclamacions
L’organització pot desqualificar les persones participants que no compleixin aquest Reglament,
que tinguin un comportament antiesportiu, que manipulin els dorsals o que manifestin
qualsevol altra actitud antiesportiva.
Reclamacions: les reclamacions s’han de fer per escrit a la Federació Andorrana d’Atletisme.
L’organització es reserva el dret a rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els termes i les
condicions de l’esdeveniment que queden exposats en aquest Reglament.

Article 14. Responsabilitat
La participació en l’esdeveniment està sota la responsabilitat i el risc de les persones
participants. En el moment de fer la inscripció, cada participant manifesta que és apte
físicament per a l’esdeveniment.
Article 15. Acceptació
Tots els participants, pel fet d’inscriure’s a la cursa, accepten aquest Reglament i en cas de
dubte o si sorgeix alguna situació que no s’hi reflecteixi, s’aplica el que disposi la Federació
Andorrana d’Atletisme.
Article 16. Privacitat
Les dades personals de les persones inscrites seran utilitzades pels organitzadors per fer les
llistes de la cursa i les classificacions, de conformitat amb el que preveu la Llei 15/2003, del 18
de desembre, qualificada de protecció de dades de caràcter personal.
La formalització de la inscripció dels participants en les curses de 5 km, 2 km i 2 km infantil
implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que s’exposa a continuació:
“Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo els organitzadors de tota responsabilitat que
pugui derivar de la participació en l’esdeveniment, com ara la pèrdua d’objectes personals per
robatori o altres circumstàncies.”
“Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a enregistrar totalment o parcialment la meva
participació en l’esdeveniment mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i
qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva
explotació comercial i publicitària que considerin oportú d’exercir, sense dret per part meva a
rebre cap compensació econòmica.”
La inscripció a la cursa és personal i intransferible.
L’organització no assumeix cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o s’ajorna per
causes de força major.
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