
5a Cursa del Dúgol. Reglament 

La 5a Cursa del Dúgol és una cursa no professional i presencial organitzada pel Club Esportiu 
‘los Gessers’ d’Algerri i l’Ajuntament d’Algerri que es celebrarà el dia 3 d’octubre de 2021 a 
Algerri.  

La sortida i l’arribada de la 5a Cursa del Dúgol serà al Carrer Portal. La sortida de la Cursa serà a 
les 9:30h. El format d’aquesta estarà subjecta al protocol antiCOVID de la setmana anterior a 
l’esdeveniment esportiu. 

Tots els participants estan obligats a respectar els horaris i els controls disposats per 
l’Organització i complir els protocols antiCOVID per garantir el bon funcionament de la Cursa.  

El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i el compliment i respecte de totes i 
cadascuna de les indicacions i mesures que l’Organització pugui donar.  

Apartats a tenir en compte: 

a) Condicions de la participació 

Per poder participar a la Cursa serà recomanable que el dia de la prova la persona inscrita tingui 
com a mínim: 

a.1 els participants sigui quina sigui la categoria estipulada per la Lliga de Ponent han de gaudir 
d’un bon estat de forma física. 

a.2 l’edat límit d’inscripció a la Cursa és de 14 anys mentre que la superior és de 70 anys. 

a.3 els/les menors d’edat hauran de presentar l’autorització signada per la mare/pare o tutor 
legal. 

a.4 és obligatori recollir el dorsal i dur el xip pel cronometratge. 

b) Recorreguts 

b.1 Cursa 10k: recorregut exigent per la Serra Llarga, cal superar dos desnivells importants tant 
en el quilòmetre 3 com en el 6,5. Cal estar en bon estat de forma. El traçat és per camins de 
terra en bon estat.  

b.2 Cursa 5k: recorregut exigent per la Serra Llarga amb una forta ascensió a partir dels 500 
metres per després descendir a partir del quilòmetre 3. El traçat és per camins asfaltats i de terra 
en bon estat.  

b.3 Els dos circuits estaran ben senyalitzats amb indicadors verticals i horitzontals. Regularem la 
circulació de vehicles per dins dels traçats però no garantim que aquesta es respecti en tots els 
casos.  

c) Horaris 

El diumenge 3 d’octubre la 5a Cursa del Dúgol començarà a les 9:30h al Carrer del Portal. 

d) Inscripcions i recollida de dorsals 

d.1 Les inscripcions s’efectuaran al web www.iter5.cat 

d.2 El nombre màxim d’inscrits a la Cursa serà de 250 participants.  



d.3 Previ la recollida del dorsal caldrà prendre la temperatura corporal abans de l’entrada al 
recinte. 

d.4 No es podrà recollir el dorsal en nom d’una altra persona. La norma antiCOVID recomana 
que aquest es reculli individualment per tal de garantir el control i la seguretat de tots els 
participants.   

d.5 No s’entregarà cap dorsal sense complir amb la normativa descrita. 

d.6 Cada participant tindrà un dorsal que haurà de dur visible en tot moment i un xip per 
cronometrar el temps de recorregut. El dorsal i el xip són personals i intransferibles.  

d.7 Els atletes estan obligats a sortir i arribar al punt habilitat per l’Organització de la Cursa. 
També estan obligats a seguir el traçat del circuit elegit. L’incompliment d’aquest punt suposarà 
la desqualificació de la classificació general i per categories. 

e) Desqualificacions 

e.1 No respectar el protocol antiCOVID. 

e.2 No preservar el medi natural.  

f) Drets d’imatge 

f.1 Els/Les participants cedeixen de manera expressa a l’Organització, sense límit temporal, el 
dret a reproduir la seva imatge presa durant la realització de la 5a Cursa del Dúgol. Les imatges 
només seran d’atletes corrent. L’Organització mai usarà imatges que danyin i perjudiquin la 
integritat personal (caigudes, problemes físics, etc.) 

g) Altres disposicions 

g.1 L’Organització no es fa responsable dels objectes perduts pels participants. 

g.2 En cas de suspensió de la prova per causa major, l’Organització no retornarà l’import de les 
inscripcions.  

g.3 En cas de suspensió de la prova a causa de la pandèmia COVID19 es retornarà l’import de la 
inscripció menys 1€ destinat a la gestió de les devolucions. 

g.4 La devolució d’inscripcions en cas de no participació ha de ser per causa major i justificable. 

 


