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CURSA ESCOLAR POPULAR 2019 -  MEMORIAL HELIODORO JIMÉNEZ 

 

REGLAMENT  

 

Amb l’autorització de l’Excm. Ajuntament de Mollet del Vallès, sota l’organització del Departament d’Esports de 

l’Agrupació Escolar Anselm Clavé i comissió de pares i amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de la nostra 

població, se celebrarà el proper diumenge dia 31 de març de 2019 la XXXIIIa. CURSA ESCOLAR POPULAR 

AGRUPACIÓ ESCOLAR ANSELM CLAVÉ - MEMORIAL HELIODORO JIMÉNEZ,  la qual es regirà pel 

següent reglament: 

 

1. La competició es desenvoluparà en circuit urbà pels carrers circumdants al col·legi.  Comprendrà divuit curses 

amb el següent horari: 

 

SORTIDA CATEGORIA DISTÀNCIA 

(MTS.) 

DATA NAIXEMENT 

 

9.30 h Cursa Popular 3.600 2002 i anteriors 

10.00 h.  Cadet  masculí i femení 

Infantil masculí i femení 

1.800 2003-04 

2005-06 

10.10 h. Aleví masculí i femení 1.200 2007-08 

10.20 h. Benjamí masculí 600 2009 

10.30 h. Benjamí femení 600 2009 

10.40 h. Benjamí masculí 600 2010 

10.50 h Benjamí femení 600 2010 

11.00 h. Prebenjamí masculí 300 2011 

11.10 h Prebenjamí femení 300 2011 

11.20 h Prebenjamí masculí 300 2012 

11.30 h Prebenjamí femení 300 2012 

11.40 h. P5 Masculí 150 2013 

11.45 h. P5 Femení 150 2013 

11.50 h. P4 Masculí 150 2014 

11.55 h. P4 Femení 150 2014 

12.00 h. P3 Masculí 150 2015 

12.05 h. P3 Femení 150 2015 

12.10 h. Cursa de petits 50  2016-2017-2018 

 

2. Per poder participar caldrà haver complimentat la inscripció facilitada per l’organització. 

 

 La inscripció GRATUÏTA queda oberta a partir de la recepció d’aquest reglament per a tots els centres escolars i 

clubs participants. Podeu portar els fulls d’inscripcions a l’AGRUPACIÓ ESCOLAR ANSELM CLAVÉ o els 

podeu enviar per correu electrònic a anselmclaveinscripcions@hotmail.com. Les inscripcions es tancaran el 

dia 26 de març de 2019 a les 15.00 hores. Cap participant NO es podrà apuntar el mateix dia de la cursa. 

 

3. Cada participant només podrà participar en una sola prova. La que correspongui a la seva edat i sexe. 

 

4. L’organització podrà desqualificar a qualsevol participant amb una conducta poc esportiva, que molesti a altres 

corredors i/o no faci cas de les indicacions del personal de l´Organització. També quedaran automàticament 

desqualificats els que corrin en una categoria inferior a la que li correspongui per a la seva edat. 

 

mailto:anselmclaveinscripcions@hotmail.com
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5. Podran participar en les proves aquells atletes que estiguin matriculats en centres escolars (excepte la categoria 

“Cursa Popular”), siguin federats o no federats.  
 

6. TROFEUS I MEDALLES: 
 

A les categories Popular, Cadet, Infantil, Aleví i Benjamí, es lliuraran trofeus als 3 primers classificats masculí i 

femení. 

A les categories Prebenjamí, P5, P4 i P3, es lliuraran trofeus als 3 primers classificats masculí i femení i medalles 

a tots els participants. 

I a la cursa dels Petits (2 anys)  tindran medalla  tots els participants. 

En el cas de veterans hi haurà un trofeu per al primer classificat masculí i un altre per a la primera classificada 

femenina. A la cursa popular, hi haurà un premi “Super Mami” i “Super Papi” a la primera mare classificada i al 

primer pare classificat d’un alumne de la nostra escola.  
 

7.  Els dorsals s’hauran de retirar una hora abans de la cursa a la secretaria dels circuits muntada per a tal efecte. 
 

8.  A la categoria CURSA POPULAR de les 9:30 h.  s’establiran sis classificacions finals: 

 Masculina 1r, 2n i 3r classificat 

 Femenina 1r, 2n i 3r classificat 

 Veterans masculina (+40 anys) 1r classificat 

 Veterans femenina (+40 anys) 1r classificat 

 Super Mami 1r classificat 

 Super Papi 1r classificat 
 

9. Les inclemències del temps no seran causa suficient per a la suspensió de les curses, de tota manera,  per causes de 

força major, es decidirà la línia a seguir amb l’organització. 
 

10.  Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Sr. Jutge-Àrbitre. Només seran acceptades fins a trenta 

minuts després de coneguda la classificació de la cursa. 
 

11.  Mitjançant l’acceptació del present reglament, el participant autoritza a l’organització de la cursa a fer difusió de 

les imatges, ja siguin fotografies o vídeos, on pugui aparèixer i en cedeix tots els drets. 
 

12.  Els participants es faran responsables dels danys que puguin fer a altres corredors, a ells mateixos o a terceres 

persones físiques i jurídiques. 
 

13.  Una dotació de la Creu Roja assistirà a tots aquells participants que tinguin problemes físics al llarg de la cursa. 

L’organització s’eximeix de la responsabilitat de les lesions que es puguin produir els participants, abans, durant i 

després de la realització d’aquesta cursa.  
 

14.  Els organitzadors es reserven el dret de modificar el recorregut d’alguna cursa si per qualsevol causa justificada es 

considerés oportú. 
 

15.Els resultats dels tres primers classificats s’anunciaran per megafonia. També hi haurà un cartell al costat de la 

taula d´entrega de dorsals on s´aniran anotant les classificacions i també es publicaran al twitter de l´escola  

@AEAnselmClave. També es podran consultar a la web de l´escola 
https://agora.xtec.cat/escolaanselmclave/   a partir de l´1 d´abril. 

 

16. El sol fet d’inscriure’s a la prova, implica l’acceptació d’aquest reglament. Tot el que no ha estat previst per   

l’organització es farà saber als participants per megafonia.  
 

L’ORGANITZACIÓ 

Mollet del Vallès, febrer de 2019 

https://agora.xtec.cat/escolaanselmclave/
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XXXIIIa.  CURSA ESCOLAR POPULAR 2019 

  MEMORIAL HELIODORO JIMÉNEZ 
PLÀNOL DELS CIRCUITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARI PER CATEGORIES 

 

CURSA POPULAR M/F     3600m         

4 voltes C                          9.30 h 

 
LLIURAMENT DE TROFEUS C. POPULAR 

 

CADET MASCULÍ I FEMENÍ   

INFANTIL MASCULÍ I FEMENÍ         

1800m            

2 voltes C                          10.00h 

 

ALEVÍ MASCULÍ  I FEMENÍ             

1200m 

1 volta A + 1 volta C         10.10h 

 

BENJAMÍ MASCULÍ           600m 

1 volta B                            10.20h 

 

BENJAMÍ FEMENÍ              600m 

1 volta B                            10.30h 

 

BENJAMÍ MASCULÍ           600m 

1 volta B                             10.40h 

 

BENJAMÍ FEMENÍ              600m 

1 volta B                             10.50h 

 

PRE-BENJAMÍ MASC        300m 

1 volta A                            11.00h 

 

PRE-BENJAMÍ FEM           300m 

1 volta A                            11.10h 

 

PRE-BENJAMÍ MASC        300m 

1 volta A                             11.20h 

 

PRE-BENJAMÍ FEM           300m 

1 volta A                             11.30h 

 

P5 MASC                            150m 

½ volta A                           11.40h 

  

P5 FEM                              150m 

½ volta A                           11.45h 

 

P4 MASC                           150m 

½ volta A                           11.50h 

 

P4 FEM                              150m 

½ volta A                           11.55h 

 

P3 MASC                           150m 

½ volta A                           12.00h 

 

P3 FEM                              150m 

½ volta A                           12.05h 

 

PETITS               50m             

                                           12.10h    
    LLIURAMENT DE TROFEUS 
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