
REGLAMENT CURSA I CAMINADA LA BANYERENCA

Article 1. CURSA CRONOMETRADA i CAMINADA POPULAR.

El diumenge 3 d’abril de 2022 tindrà lloc a Banyeres del Penedès la 4a edició de La Banyerenca, cursa
i caminada popular.

L’activitat esportiva està organitzada pel Club Esportiu Banyeres del Penedès amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

La cursa i la caminada tenen el mateix circuit i una distància d’uns 13 kilòmetres aproximadament.

La cursa és competitiva amb CRONOMETRATGE XIP i forma part de la Lliga TGN Trail. 

La caminada no és competitiva, per tant no hi han trofeus.

L’activitat estarà limitada a 300 participants sumant les dues modalitats.

Les inscripcions i el cronometratge els portarà a terme l’empresa Innovartium SCP (Cronosports).

Article 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe,
sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació
amb patins o similars.

L’edat mínima per participar a la cursa és de 14 anys. 
En cas de menors d’edat (14-17 anys), sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o
tutor/ra. Full disponible a labanyerenca.cronosports.com

Per participar a la caminada no hi ha edat mínima:
-  Els menors de 8 anys podran participar a la caminada de forma gratuïta i han d’anar acompanyats
sempre per un adult inscrit. Aquests no rebran bossa del corredor. 
- Menors de 8 a 17 anys, necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra. Full disponible a
labanyerenca.cronosports.com

Les autoritzacions de menors s’hauran d’entregar en el moment de la recollida dels dorsals.

Cada participant pren part a la cursa i a la caminada sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un
nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

Per participar a la lliga els corredors hauran de seleccionar “SI PARTICIPO” al formulari d'inscripció.

L’organització  disposa  d'una  assegurança  de  responsabilitat  civil  i  d'una  assegurança  d'accidents
esportius segons la legislació vigent.

Article 3. HORARIS I LLOC DE SORTIDA. TEMPS MÀXIM.

Sortida i arribada a la Plaça de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

- Sortida caminada: a les 8.30h

-  Sortida cursa: a les 9.30h

El temps màxim per completar el recorregut serà de 3 hores i mitja. 

http://www.labanyerenca.cronosports.com/
http://www.labanyerenca.cronosports.com/


Article 4. INSCRIPCIONS.

Les inscripcions es realitzaran Online a labanyerenca.cronosports.com o el mateix dia de la cursa si
queden dorsals disponibles.

Possibilitat d’inscripció presencial  (tràmit on-line, és necessari  portar la targeta bancària)  al Centre
Cívic Ernest Lluch, Carrer Saragossa, s/n. 43711 Banyeres del Penedès

Preus i terminis d’inscripcions:

Inscripcions obertes fins a 3 dies abans de la cursa o en arribar als 300 participants (suma de les dues
modalitats). L’organització es reserva el dret de realitzar inscripcions el mateix dia de la cursa.

Inscripció cursa: 15 €  /  mateix dia 18 €

Inscripció caminada: 8 €   /  mateix dia 10 €

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció, menys per causes majors i alienes a l’organització.

Article 5. DORSAL, RECOLLIDA I OBLIGATORIETAT.

Recollida de dorsals el mateix dia 3 abril a partir de les 7.30h al lloc de sortida o bé el dissabte 2 d’abril
de 18h a 20.30h al  Centre Cívic  Ernest  Lluch (Carrer  Saragossa s/n de  Banyeres  del  Penedès).
Obligatori presentar el DNI.

El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible. En cap cas es
permetrà córrer la cursa sense dorsal.

La caminada és una activitat sense cronometratge i no competitiva. El temps de la caminada no serà
enregistrat.

Article 6. CIRCUIT I AVITUALLAMENTS.

El recorregut estarà degudament senyalitzat amb cintes i elements indicadors. Hi haurà 1 avituallament
entremig (km 6 aprox.) de líquid i sòlid.

A l’arribada els participants gaudiran d’un avituallament amb entrepà i beguda.

Els participants hauran de dipositar els residus de l’avituallament a les bosses i cubells presents al
propi avituallament.

Article 7. SERVEIS DE L’ESDEVENIMENT.

Hi haurà servei d’ambulància.

Samarreta tècnica TUGA WEAR per a tots els participants. 

Hi haurà servei de guarda-roba. L’organització no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda-
roba.

NO hi haurà servei de vestidors ni de dutxes.

http://www.labanyerenca.cronosports.com/


Article 8.   TROFEUS.

L’organització premiarà amb trofeus els tres primers de cada categoria tant femení com masculí:

SUB21: de 16 a 20 anys 

ABSOLUTA: de 21 a 39 anys

VETERÀ: de 40 a 49 anys

MÀSTER: de 50 a 59 anys

MÀSTER PLUS:  més de 60 anys

LOCAL: 1r masculí local i 1ra femenina local (empadronats/des a Banyeres del Penedès)

Els premis no són acumulables (menys en la categoria local)

Article 9. DESQUALIFICACIONS.

Els responsables de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 10. CLASSIFICACIONS, FOTOGRAFIES I VÍDEO.

Les classificacions es penjaran al web www.clubesportiubanyeres.com

Les fotografies i vídeo es publicaran a la web i a les xarxes socials del Club Esportiu Banyeres del
Penedès.

Article 11. PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID19.

 Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat  la  malaltia o
sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva
funció.

 L’organització designarà un responsable de seguretat o coordinador per poder fer complir les
recomanacions descrites en aquest document.

 TOTS  ELS  PARTICIPANTS  HAN  D’ANAR  AMB  MASCARETA EN  EL MOMENT  DE  LA
SORTIDA.

 Es recomana portar la mascareta sempre que no es pugui mantenir una distància de
seguretat.

 Tots els participants hauran de signar una Declaració Responsable respecte la Covid19 que
serà lliurada a l’organitzador  en el  moment de la recollida del  dorsal.  La declaració estarà
disponible a la web labanyerenca.cronosports.com

Article 12. PROTOCOL EN CAS D’URGÈNCIA.

Els  participants  hauran  d’alertar  al  punt  de  control  o  avituallament  més  proper  qualsevol  tipus
d’accident per poder activar si cal l’atenció de l’ambulància i posterior desplaçament al centre mèdic
assignat per la pòlissa d’assegurança d’accidents.

http://www.labanyerenca.cronosports.com/
http://www.banyeresdelpenedes.cat/


Si un participant es fa mal o es troba indisposat,  els altres participants estan obligats a socorre’l  i
ajudar-lo.

Es recomanable tenir el telèfon de l’organització 696619441 memoritzat al mòbil per poder informar de
qualsevol incidència durant la marxa o cursa. 

La pòlissa d’assegurança té concertats els seus propis centres mèdics, l’accidentat ha d’anar al centre
mèdic  que  des  de  l’organització  se  l’informi  i  sempre  amb  el  corresponent  part  d’accidents  que
l’organització ha de facilitar prèviament a l’accidentat. 

Article 13. DRETS DE L’ORGANITZADOR.

L’organització es reserva el dret de modificar o canviar  elements de la bossa del corredor per
causes alienes a la pròpia organització i la modificació de qualsevol article del present reglament.

Article 14. ACCIONS LEGALS, DRETS D’IMATGE

L’organització,  no  es  fa  responsable  dels  perjudicis  físics/morals  i/o  materials  que  puguin
causar/causar-ne  els  participants  i  espectadors  durant  aquesta  competició,  quedant  sota  la  seva
responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació. Els participants a la cursa renuncien a tota
acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la
seva  participació,  mitjançant  fotografies,  pel·lícules,  televisió,  ràdio,  vídeo  i  qualsevol  altre  mitjà
conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que
considerin  oportú  exercitar,  sense tenir  dret  a  rebre cap compensació  econòmica.  Els  participants
també autoritzen a l’organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació
relacionada amb la competició.

Els participants autoritzen a l’organitzador, el Club Esportiu Banyeres del Penedès per ser informats de
qualsevol  esdeveniment  esportiu  relacionat  amb  curses  i/o  caminades  realitzades  que  organitzi
aquesta entitat.

Article 15. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

Que en compliment de l’establert  a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal l’informem que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament  inscrit
al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable el Club
Esportiu Banyeres del Penedès.

Així mateix, d'acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Club  Esportiu  Banyeres  del  Penedès,  cancel·larà,  esborrarà  i/o  bloquejarà  les  dades  personals
facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents. En
qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a
clubesportiubanyeres@gmail.com.

La inscripció a la cursa/caminada suposa l’acceptació d’aquest Reglament. La seva interpretació i tot
allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.


