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REGLAMENT LA CURSA D

1. La Cursa Badia està organitzada
Triatló Badia i l’empesa Fitness Project Grupo.

2. La Cursa Badia es disputarà el diumenge

3. La Cursa Badia està oberta a tothom. Es disputaran 3 curses: La Cursa Badia 10
per a corredors habituals, 
Infantil de Badia pels més petits.

Les sortides seran a l’Avinguda Burgos (davant del Parc
2022: 

 La Cursa Badia 10 
 La Cursa Popular Badia 3,5
 Les Curses Infantils a les 11h00

4. La Cursa Badia 2022 serà solid
anirà destinat a l’Associació Contra el Càncer.
l’aportació voluntària d’1€ en el moment de fer la inscripció.

5. Preus: 

La Cursa Badia 10 km 

La Cursa Popular Badia 3,5

La Cursa Infantil Badia 

*Euro voluntari a pagar en el moment de realitzar la inscripció.

6. Les inscripcions a la Cursa Badia 2
es tancaran el 20 de maig o

Les inscripcions de les diferents carreres de
exclusivament per internet a través de la web 

O presencialment a la Fira del Corredor el

7. El preu de les inscripcions el mateix
de 15 €, sempre que quedin

Per la cursa popular de 3,5
l’associació contra el Càncer, sempre que 

  

REGLAMENT LA CURSA DE BADIA

organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Badia
Triatló Badia i l’empesa Fitness Project Grupo. 

disputarà el diumenge dia 22 de maig de 2022. 

oberta a tothom. Es disputaran 3 curses: La Cursa Badia 10
 La Cursa Popular Badia 3,5 km oberta a tothom i la Cursa 
petits. 

seran a l’Avinguda Burgos (davant del Parc Joan Olivé), 

 km a les 9h00. 
Popular Badia 3,5 km a les 10h30. 

Les Curses Infantils a les 11h00. 

La Cursa Badia 2022 serà solidària, 1 € de les inscripcions de la cursa de 10
l’Associació Contra el Càncer. A la resta de curses es demanarà

€ en el moment de fer la inscripció. 

INSCRIPCIONS 

10 

La Cursa Popular Badia 3,5 km 1 €*

gratuïta

*Euro voluntari a pagar en el moment de realitzar la inscripció. 

Les inscripcions a la Cursa Badia 2022 en línea s’obriran el dia 1 de maig
de maig o en assolir les 990 inscripcions.  

de les diferents carreres de La Cursa Badia, 
exclusivament per internet a través de la web www.lacursabadia.com. 

O presencialment a la Fira del Corredor els dies 20 i 21 de maig de 2022.

El preu de les inscripcions el mateix dia de la Cursa, per La Cursa Badia 10
€, sempre que quedin dorsals disponibles. 

sa popular de 3,5 km es pagaran 5 € que seran donats
l’associació contra el Càncer, sempre que quedin dorsals disponibles. 

E BADIA 2022 

conjuntament per l’Ajuntament de Badia, Club 

oberta a tothom. Es disputaran 3 curses: La Cursa Badia 10 km 
km oberta a tothom i la Cursa 

), 22 de maig de 

de la cursa de 10 km 
A la resta de curses es demanarà 

 € 

€* 

gratuïta 

e maig de 2022 i 

 es podran fer 
 

21 de maig de 2022. 

per La Cursa Badia 10 km serà 

donats íntegrament a 
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Es faran inscripcions d’última hora per la Cursa Infantil Badia 20
hagi de disponibles. 

8. Si algun atleta vol participar en més
la que vulgui participar. Només e
cursa. 

9. Els menors d’edat que vulguin
autorització que hauran d’emplenar
dia de recollida de dorsals.

10. La recollida de dorsals es farà el
dies 20 i 21 de maig de 2022
i dissabte de 10.00 a 13.00h 

11. Un cop realitzada la inscripció, no se’n
per causes no imputables a l’organització.

CATEGORIES I HORARIS
12. Els participants s’enquadren en diferents
categoria té horari de sortida i 

CURSA  

La Cursa Badia 10 Km  

 

 

 

 

La Cursa Popular Badia 3,5 km

 

 

La Cursa Infantil Badia 

 

 

 

 
 

13. Pel que fa a la categoria Canalla, els pares/mares/tutors/tutores podran
costat del seu fill o de la seva

  

d’última hora per la Cursa Infantil Badia 2022 sempre que n’hi

Si algun atleta vol participar en més d’una cursa s’haurà d’inscriure a cada cursa en 
la que vulgui participar. Només es podrà participar amb el dorsal corresponent a cada 

d’edat que vulguin córrer La Cursa Badia 10 km, necessiten una 
d’emplenar els seus pares, mares o tutors/es. S’entregarà el 

dia de recollida de dorsals. 

La recollida de dorsals es farà els dies previs a la cursa, a la Fira del Corredor
21 de maig de 2022, ubicada al Mercat Municipa divendres de 1

i dissabte de 10.00 a 13.00h (avda. Via de la Plata s/n). 

inscripció, no se’n retornarà l’import si l’atleta no hi participa 
per causes no imputables a l’organització. 

CATEGORIES I HORARIS 
s’enquadren en diferents categories, masculines i femenines. Cada 

categoria té horari de sortida i distància: 

CATEGORIA ANYS HORARI

General 
 

9.00 h

Junior 2002 al 2003 9.00 h

Promesa 1999 - 2001 9.00 h

Masters 1977 - 1987 9.00 h

Masters 2 1976 i anteriors 9.00 h

km General 
 

10.30 h

Cadet 2006 - 2007 10.30 h

Juvenil 2004 - 2005 10.30 h

Infantil 2008 - 2009 11.00 h

Aleví 2010 - 2011 11.00 h

Benjamí 2012 - 2013 11.10 h

Pre benjamí 2014 - 2015 11.20 h

Canalla 2016 al 2021 11.30 h

Pel que fa a la categoria Canalla, els pares/mares/tutors/tutores podran
de la seva filla. 

sempre que n’hi 

d’inscriure a cada cursa en 
s podrà participar amb el dorsal corresponent a cada 

km, necessiten una 
seus pares, mares o tutors/es. S’entregarà el 

a la cursa, a la Fira del Corredor els 
de 16h30 a 19h30 

l’import si l’atleta no hi participa 

categories, masculines i femenines. Cada 

HORARI DISTÀNCIA 

9.00 h 10.000 metres 

9.00 h 10.000 metres 

9.00 h 10.000 metres 

9.00 h 10.000 metres 

9.00 h 10.000 metres 

10.30 h 3.500 metres 

10.30 h 3.500 metres 

10.30 h 3.500 metres 

11.00 h 900 metres 

11.00 h 900 metres 

11.10 h 670 metres 

11.20 h 670 metres 

11.30 h 180 metres 

Pel que fa a la categoria Canalla, els pares/mares/tutors/tutores podran córrer al 
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SERVEIS I INFORMACIÓ

14. Hi haurà servei de guarda
(avinguda de la Via de la Plata, s/n).

15. Els únics vehicles autoritzats per seguir La Cursa Badia seran
l’organització. 

16. La Cursa Badia 10 km tindrà dos
avituallament a l’arribada. 

17. A la recollida de dorsals de la Cursa Badia 10

18. Els participants a la Cursa 
i fruita. La bossa del corredor i l’obsequi de la cursa e
durant la recollida del dorsal.

19. El temps límit per la cursa de 10
Popular Badia 3,5 km el temps
encara hi ha algun corredor en cursa aquest
tancant la mateixa i haurà d’acabar el circuit per sobre de la vorera.

20. L’organització comptarà

21. Durant el matí es portaran a terme diverses activitats i exhibicions organtitzades 
per empreses col·laboradores.

22. Els tres primers classificats de totes les categories, masculines i 
una medalla o trofeu. A les categories

23. Els premis que no es recullin
ComplexEsportiu Municipal de Badia del Vallès, es declararan 

NORMATIVA DE LA CURS

24. El sistema de cronometratge de La Cursa Badia 10
infantils, seran amb cronometratge

25. És imprescindible fer ús del dorsal facilitat per a la cursa i que sigui en tot
visible. El dorsal ha d’estar
del corredor. 

26. L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol
les curses. 

  

SERVEIS I INFORMACIÓ 

servei de guarda-roba, vestidors i dutxes, al Complex Esportiu Municipal 
(avinguda de la Via de la Plata, s/n). 

autoritzats per seguir La Cursa Badia seran els

km tindrà dos avituallaments. La resta de curses només
 

A la recollida de dorsals de la Cursa Badia 10 km serà obligatori presentar el DNI.

participants a la Cursa Badia 10 km, en finalitzar la cursa, tindran
rredor i l’obsequi de la cursa es lliuraran a la Fira del Corredor 

urant la recollida del dorsal. 

límit per la cursa de 10 km serà de 1hora i 20 minuts. Per 
km el temps límit serà de 45 minuts. Si en passar

encara hi ha algun corredor en cursa aquest serà avançat per la bicicleta que anirà
d’acabar el circuit per sobre de la vorera. 

comptarà amb un servei mèdic especialitzat. 

Durant el matí es portaran a terme diverses activitats i exhibicions organtitzades 
per empreses col·laboradores. 

PREMIS 

classificats de totes les categories, masculines i femenines, rebran 
una medalla o trofeu. A les categories infantils, tots rebran medalla de participació.

premis que no es recullin durat l’acte de lliurament o els set dies
ComplexEsportiu Municipal de Badia del Vallès, es declararan deserts.

NORMATIVA DE LA CURSA 

metratge de La Cursa Badia 10 km, la de 3,5
cronometratge electrònic. 

ús del dorsal facilitat per a la cursa i que sigui en tot
El dorsal ha d’estar penjat al pit o amb una cinta, però sempre a la part frontal 

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol part del circuit i horaris de 

Esportiu Municipal 

els designats per 

. La resta de curses només rebran 

obligatori presentar el DNI. 

km, en finalitzar la cursa, tindran avituallament 
lliuraran a la Fira del Corredor 

km serà de 1hora i 20 minuts. Per La Cursa 
serà de 45 minuts. Si en passar aquest temps 

avançat per la bicicleta que anirà 

Durant el matí es portaran a terme diverses activitats i exhibicions organtitzades 

femenines, rebran 
rebran medalla de participació. 

l’acte de lliurament o els set dies posteriors al 
deserts. 

 

la de 3,5 km i curses 

ús del dorsal facilitat per a la cursa i que sigui en tot moment 
sempre a la part frontal 

part del circuit i horaris de 
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27. L’organització pot demanar el DNI o similar, per 

28. La participació a La Cursa Badia en les seves
responsabilitat i risc dels
accidents o danys que es puguin causar a si mateixos o
durant o després de la cursa. El/la participant, en el moment de la seva
manifesta trobar-se físicament apte/a.

L’organització en declina qualsevolresponsabilitat.

29. El servei sanitari de la competició i 
prova: l’atleta que manifesti un mal estat
complet, l’atleta que no tingui dorsal o no el porti visible, l’atleta que doblegui o 
manipuli la publicitat del d
es reiteri en protestes davant
recorregut oficial o que hagi

30. En el moment d’inscriure’s, els/l
els organitzadors de la cursa tractin
reproducció de fotografies de la prova, publicació de classificacions, etc., mitjançant
qualsevol dispositiu i sense

31. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit a l’organització, 
acompanyades de 30 € com a dip
després de ser coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la 
reclamació, es tornarà el dipòsit. La decisió de l’organització

32. La informació actualitzada i els
www.lacursabadia.com i físicament a la recepció del Complex
Badia del Vallès. 

33. La Cursa Badia compta
l’Ajuntament de Badia, per a aquests
l’esdeveniment. 

34. Les dades seran incloses en un fitxer de l
finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat
normativa aplicable, tal com
de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter p

35. Els participants permeten
naixement siguin publicats a les llistes
acaben la prova seguint la normativa establerta.

36. Tots els participants, pel
dubte o de sorgir alguna situació que no s’hi
Comitè Organitzador. L’organització de La Cursa Badia es reserva el dret de modificar 
aquest Reglament en cas que fos

  

demanar el DNI o similar, per comprovar l’edat del participant.

La participació a La Cursa Badia en les seves diferents distancies queda sota la 
dels participants. L’organització no es fa responsable dels

accidents o danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones, abans, 
durant o després de la cursa. El/la participant, en el moment de la seva

se físicament apte/a. 

L’organització en declina qualsevolresponsabilitat. 

sanitari de la competició i l’organització estan facultats per retirar durant la 
prova: l’atleta que manifesti un mal estat físic, l’atleta que no realitzi el recorregut
complet, l’atleta que no tingui dorsal o no el porti visible, l’atleta que doblegui o 
manipuli la publicitat del dorsal, l’atleta que manifesti un comportament no esportiu o 
es reiteri en protestes davant l’organització. L’atleta que no hagi
recorregut oficial o que hagi comès alguna irregularitat, serà desqualificat.

d’inscriure’s, els/les participants donen el seuconsentiment
organitzadors de la cursa tractin automàticament i només amb finalitat

reproducció de fotografies de la prova, publicació de classificacions, etc., mitjançant
dispositiu i sense límit temporal. 

hauran de ser presentades per escrit a l’organització, 
€ com a dipòsit i només seran acceptades 

després de ser coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la 
reclamació, es tornarà el dipòsit. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

actualitzada i els resultats oficials es podran trobar a la web: 
www.lacursabadia.com i físicament a la recepció del Complex Esportiu Municipal de 

La Cursa Badia compta amb una assegurança de responsabilitat civil a través de 
l’Ajuntament de Badia, per a aquests esdeveniments i un servei d’ambulància

incloses en un fitxer de l’organització de La Cursa Badia
finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries
normativa aplicable, tal com disposa l’article 6 i l’article 6.1 de la Llei 

de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

permeten explícitament, que el seu nom, cognoms, sexe i any de 
publicats a les llistes d’inscrits i a les de resultats de la cursa, si 

seguint la normativa establerta. 

participants, pel fet d’inscriure’s, accepten aquest Reglament i en cas de 
dubte o de sorgir alguna situació que no s’hi reflecteixi, s’estarà al que disposi el 

Organitzador. L’organització de La Cursa Badia es reserva el dret de modificar 
glament en cas que fos necessari. 

l’edat del participant. 

diferents distancies queda sota la 
participants. L’organització no es fa responsable dels 

a terceres persones, abans, 
durant o després de la cursa. El/la participant, en el moment de la seva inscripció, 

facultats per retirar durant la 
físic, l’atleta que no realitzi el recorregut 

complet, l’atleta que no tingui dorsal o no el porti visible, l’atleta que doblegui o 
orsal, l’atleta que manifesti un comportament no esportiu o 

l’organització. L’atleta que no hagi completat el 
desqualificat. 

es participants donen el seuconsentiment perquè 
finalitat esportiva, la 

reproducció de fotografies de la prova, publicació de classificacions, etc., mitjançant 

hauran de ser presentades per escrit a l’organització, 
 fins 30 minuts 

després de ser coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la 
inapel·lable. 

trobar a la web: 
Esportiu Municipal de 

amb una assegurança de responsabilitat civil a través de 
d’ambulància durant 

La Cursa Badia per a la 
necessàries d’acord amb la 

 orgànica 3/2018 

nom, cognoms, sexe i any de 
d’inscrits i a les de resultats de la cursa, si 

Reglament i en cas de 
reflecteixi, s’estarà al que disposi el 

Organitzador. L’organització de La Cursa Badia es reserva el dret de modificar 


