
 

 

REGLAMENT: 
 

1. El Col·legi i l’AMPA organitzen la XI Cursa Escolar Sant Josep el 
diumenge dia 2 de juny de 2019. 

2. S’han establert diferents categories a les que correspon un itinerari concret 
per un circuit urbà als voltants del Col·legi. El recorregut cal seguir-lo 
obligatòriament segons la senyalització prevista. Serà motiu de 
desqualificació no realitzar les distàncies fixades. 

3. Els horaris de les curses i les categories són els assenyalats en el 
document adjunt. 

4. Els participants rebran un dorsal que caldrà enganxar a la part davantera 
de la samarreta. Els tres primers corredors de cada categoria, en travessar 
la meta, hauran de lliurar el seu dorsal als jutges de la cursa. 

5. Les inscripcions cal fer-les entre el dies 13 i 17 de maig. Els menors 
d’edat hauran de presentar l’autorització paterna que s’adjunta. 

6. S’aconsella realitzar exercici físic de manera habitual. Cal abstenir-se de 
participar en cas de problemes de salut. 

7. Els participants llegiran les recomanacions que s’adjunten abans de 
considerar la seva participació en la cursa. 

8. L’organització no es fa responsable dels possibles accidents o lesions dels 
participants. Hi haurà assistència sanitària de la Creu Roja. 

9. Hi haurà PREMIS per als tres primers classificats, femení i masculí, de 
cada curs (de P-2 a sisè de Primària). També per als classificats del grup 
d’alumnes de 1r-2n d’ESO, del grup de 3r-4t d’ESO, per als adults i per als 
participants de la categoria “Gold”. 

10. Les desqualificacions, a més de les ja esmentades, podran ser per: 
-Córrer sense portar la samarreta i el dorsal de la cursa. 
-Córrer en una categoria que no correspongui. 
-No haver formalitzat la inscripció. 
-O bé per les raons que així determinin els àrbitres de la cursa. 

 
 

MOU-TE I APUNTA’T A LA CURSA!!! 
 
 

 
 



 

 

 
XI CURSA SANT JOSEP 

 
Amb l’objectiu de fomentar els valors de 
l’esport l’AMPA i el Col·legi organitzen la 
XI CURSA SANT JOSEP, el diumenge 
dia 2 de juny. 
 
 
 

INSCRIPCIONS: 
Del 13 al 17 de maig 

 
Per tal de formalitzar la inscripció, cal omplir, signar la butlleta adjunta, lliurar-la a la 
recepció de l’escola i abonar 4€ per participant. Per als no socis de l’AMPA el cost 
és de 6€. 
 
Els participants rebran dorsal i samarreta durant la setmana anterior a la cursa. 
 
 
 

 
RECOMANACIONS 
per al dia de la Cursa: 
 
 

.- FES UN DESDEJUNI LLEUGER. 

.- ASSEGURA’T UNA BONA HIDRATACIÓ. 

.- REALITZA ESCALFAMENT PREVI. 

.- SIGUES AL PUNT DE TROBADA 5 MINUTS 
   ABANS DE L’HORA DE SORTIDA. 
.- CORRE AL TEU RITME, EVITA SPRINTS. 
.- EN CAS DE FATIGA, ATURA’T. 
.- EN ACABAR, SEGUEIX CAMINANT, ESTIRA 
   I HIDRATA. 
 - RECORDA QUE EL MÉS IMPORTANT ÉS 
   PARTICIPAR I PASSAR-HO BÉ. 
 
 
 
 

 

CATEGORIES I HORARIS: 
 
 

 

 
 
CIRCUIT: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGORIA RECORREGUT HORA SORTIDA 

ESO 2 km (4 voltes) 9:40 h 

4t, 5è i 6è Primària 1 km (2 voltes) 9:55 h 

Adults 2 km (4 voltes) 10:20 h 

1r, 2n i 3r Primària 500 m (1 volta) 10:40 h 

P3, P4 i P5 150 m 11:10 h 

P-2 i “GOLD” 150 m 11:30 h 


