Reglament de la cursa del DRAC Berga (Barri Font del Ros)
1. L’Associació de veïns del Barri de la Font del Ros de Berga, el Club d’Atletisme Joves
Atletes de Berga (JAB) i La Perla Negra organitzen el 23 d’abril de 2017 la 1a. edició de
la Cursa del Drac de Berga.
La cursa es disputarà per un circuit urbà dins la població de Berga, en el barri Font del
Ros, amb sortida i arribada a la Plaça Gran i és de caràcter popular on poden participar
tots els aquells nens que ho desitgin i tinguin entre 0 i 15 anys, sense cap mena de
discriminació per sexe, raça, edat , nacionalitat o religió.
2. L'esdeveniment és obert a tothom i el fet d’inscriure’s o participar a la prova
representa la total acceptació i respecte a aquest reglament. La seva interpretació i tot
allò que no queda expressament regulat, serà decidit per la comissió.
3. La distància a recórrer i els horaris seran els següents.
CURSA
DRAC GRAN
DRAC MITJÀ
DRAC PETIT
BABY DRAC
PREMIACIÓ

SEXE
MiF
MiF
MiF
MiF
MiF

ANYSDE NAIXEMENT
2002 – 2005
2006 – 2009
2010 – 2012
2013 – 2017
TOTS ELS GUANYADORS

DISTÀNCIA VOLTES
1900 m. 1P+2G
1100 m. 1P+1G
300 m.
1P
150 m. 1 recta
-

HORA
10:00
10:20
10:40
11:00
12:00

El circuit està certificat i mesurat pel cap de circuit i sota supervisió i aprovació del
director de la cursa i la Policia Local de l’Ajuntament de Berga.
4. A tots els participants de la cursa se'ls lliurarà un dorsal per poder participar a la cursa,
una samarreta tècnica de màniga curta dissenyada per l’ocasió, begudes isotòniques
finalitzar la cursa, dret a utilitzar els castells inflables, coca i xocolata i altres sorpreses...
5. És obligatori portar el dorsal ben visible a la part davantera de la samarreta. La
manipulació d'aquest és motiu de desqualificació. Els atletes sense dorsal, no podran ni
sortir, ni entrar en meta, personal de l’organització s'encarregaran d'aplicar aquesta
normativa.
6. L'organització demanarà DNI o similar per comprovar la identitat i edat de l'atleta al
recollir el dorsal.
7. A la cursa no podrà participar cap animal de companyia si no es sota l’acceptació de
la direcció de la cursa.

8. A part dels regals indicats al punt 4, també hi haurà els següents serveis inclosos al
preu d’inscripció:
Fotografies de la cursa, assegurança per a cada corredor, servei mèdic, avituallaments
en finalitzar la cursa, animació, guarda-roba, dutxes, WC, pàrquing.
9. La participació a l'esdeveniment està sota la responsabilitat del pare, mare o tutor
legal que hauran de signar una autorització per tal que els nens pugin participar i que
en el moment de realitzar la seva inscripció, manifesten trobar-se físicament aptes per
l'esdeveniment. L'organització declina tota responsabilitat dels danys que els
participants puguin ocasionar durant la prova, a ells mateixos o derivar d'ells a tercers.
10. Les reclamacions per accident s'acceptaran exclusivament fins les 23:59 del mateix
dia de la cursa.
Tot participant dóna el seu consentiment perquè el club JAB Berga, per si mateix o per
terceres entitats, faci ús de les imatges de la prova per a la seva promoció, així com el
tractament informàtic amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial
de les seves dades personals. D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del
13 de desembre de la protecció de dades personals, el participant podrà exercir el seu
dret a aquest arxius amb l'objectiu de rectificar o cancel·lar de formar parcial o total el
seu contingut. Per exercir aquest dret, haurà de sol·licitar-ho per escrit a
jab.berga@hotmail.com
11. L'Organització es reserva el dret a canviar la data o l'horari o cancel·lar la cursa, sense
que hi hagi dret a reclamar cap compensació per part dels inscrits. De la mateixa manera,
l'organització es reserva el dret a ampliar el període d'inscripció a la cursa, per qualsevol
dels col·lectius participants, si així ho considera oportú.
12. Per inscriure’s:
a) Internet: www.jabberga.com
b) Presencials: Intersport Serra-Martí (Berga), Alter Sport (Berga), Bar La Pela Negra
(Berga)
c) Data límit d’inscripció: No hi ha data límit d’inscripció. (*)
(*) Per tal d’assegurar la talla de la samarreta es aconsellable no fer la inscripció a última
hora.
d) Preus:
- Opció 1: 3 € si ho fas presencialment abans del divendres dia 21 d’abril
- Opció 2: 3,5€ si ho fas per internet abans del divendres dia 21 d’abril
- Opció 3: 4€ si ho fas el dissabte dia 22 o el mateix dia i només serà amb la
modalitat d’inscripcions presencials.

13. Les classificacions es podran consultar un cop acabada la prova per Internet:
www.jabberga.com.
14. Lliurament de dorsals:
- Diumenge dia 23 d’abril de 8.00h a 10.00h a la Plaça gran de la Font del Ros (Berga)
15. Premis:
Curses infantils
- Premi als 3 primers classificats de cada categoria masculí i femení.
16. Castell Inflable: Serà gratuït per a tots aquells nens que ho desitgin i serà
imprescindible l’acompanyament dels pares o tutors. L’organització facilitarà un
monitor/a per qualsevol incidència que pugui haver.
17. Hi haurà un concurs de dibuix a on tothom que vulgui podrà participar, qui vulgui
apuntar-se cal que s’adreci a la Perla Negra Berga (Programa a part)
18. El club queda a la vostra disposició per qualsevol aclariment, dubte, consulta,
suggeriment o queixa que hi pugui haver posant-vos en contacte al mail
jab.berga@hotmail.com, o al tel. 634561588 i 607912547.

® JAB (Joves Atletes de Berga)

Berga, a 1 d’abril de 2017

