
NOVETATS IMPORTANTS QUE CAL RECORDAR:

•	 La sortida de la cursa es farà a Concabella i l’arribada serà a 
Agramunt.

•	 Hi haurà servei d’autobusos que portaran els corredors 
d’Agramunt	fins	a	Concabella	per	fer	la	sortida.

•	 La distància també es podrà fer caminant, però, en aquest cas 
s’haurà d’apuntar a la “Caminada per la independència”.

•	 Arreu de Catalunya l’Assemblea Nacional Catalana organitzarà 
autobusos per assistir a la cursa i a la caminada. Informeu-vos 
per	poder-vos	desplaçar	fins	aquí.

•	 Les	inscripcions	finalitzen	el	dia	30	de	setembre,	o	quan	s’arribi	
als	1000	participants.

Organitza:                       

 Col·labora:

Cursa adherida al calendari de:

                          
Distància: 15,3Km

Informació i inscripcions:  www.agramuntesports.cat

FIRA DEL TORRÓ I DE LA XOCOLATA A LA PEDRA

AGRAMUNT • 12 D’OCTUBRE 2013

24A  CURSA DEL TORRÓ
CORRESTEL CONCABELLA-AGRAMUNT

CAMINADA PER LA INDEPENDÈNCIA

SORTIDA CAMINADA • 10.00H  -  SORTIDA CURSA • 11.00H 

Esports
Agramunt EPE Agramunt Serveis

Agramunt,	14	d’octubre	de	2012
Cursa	Atlètica:		10	km.
Cursa	Popular:		3,5	Km.
Hora d’inici:  11 hores.
Sortida i Arribada: Passeig del riu Sió

	  



REGLAMENT  DE  LA  CURSA  DEL TORRÓ

•	 La Cursa és oberta a tothom.

•	 Hi haurà la possibilitat de fer-la corrent o caminant.

•	 La sortida serà de Concabella i l’arribada a Agramunt.

•	 Tots els que us desplaceu amb vehicle propi haureu de deixar-lo a Agramunt, 
on disposareu d’un servei d’autobusos gratuït per a corredors i acompanyants 
fins	a	Concabella.

•	 El recorregut serà majoritàriament per camins rurals.

•	 La	sortida	de	la	caminada	serà	a	les	10.00h.

•	 La sortida de la cursa atlètica es donarà a les 11h.

•	 El	control	d’arribada	es	tancarà	a	les	13h	per	a	tothom.

•	 Hi	haurà	dos	avituallaments	líquids	durant	el	recorregut.

•	 L’Organització	 situarà	 a	 tot	 el	 circuit	 el	 nombre	 de	 controls	 suficients	 per	
assegurar la correcta i esportiva disputa de la prova.

•	 Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Director de Cursa una vegada 
acabada	la	prova,	abonant	30€ que es retornaran en cas que la reclamació sigui 
favorable a l’atleta.

•	 L’Organització no es fa responsable dels accidents que puguin tenir els 
participants durant la cursa.

•	 És obligatori dur el dorsal ben visible en tot moment, cas contrari el corredor 
podrà	ser	desqualificat.

•	 Si	un	atleta	comet	irregularitats	durant	la	Cursa	serà	desqualificat.

•	 L’Organització podrà decidir tot allò que no consti en aquest reglament.

•	 El fet de participar a la cursa suposa l’acceptació del present reglament 
i	 de	 publicacions	 d’imatges,	 vídeos	 i	 classificacions	 en	 qualsevol	 mitjà	 de	
comunicació, pàgines d’internet, propaganda...

•	 Aquesta	 cursa	 és	 puntuable	 pel	 circuit	 “Corre	 per	 la	 Independència	 2013”,	
així	com	pels	Desafiaments	Inscripcions.cat	Comarques	de	Lleida	2013	en	les	
modalitats “Curses Atlètiques” i “Prova Combinada”.

Els	participants	a	 la	cursa	atlètica	disposaran	de	servei	de	dutxes,	així	 com	de	
guarda-roba.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

CURSA ATLÈTICA
La inscripció es farà on-line, al web: www.agramuntesports.cat
Preu	de	la	inscripció:	15	euros	(13	euros	pels	inscrits	al	Correstel).
Les	inscripcions	es	tancaran	el	dia	30	de	setembre	de	2013	o	a	l’arribar	als	1000	inscrits.

NO ES FARAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA CURSA.

Categories: Masculines i Femenines
A.-Nascuts	el	1958	i	anteriors
B.-Nascuts	el	1959	al	1968
C.-Nascuts	el	1969	al	1978
D.-Nascuts	el	1979	al	1990
E.-Nascuts	el	1991	al	1995
F.-	Nascuts	el	1996	al	1999

Trofeus i obsequis: 
•	 Samarreta tècnica per a tots els inscrits a la cursa atlètica.
•	 Certificat	de	participació	telemàtic.
•	 Trofeu	als	tres	primers	de	cada	categoria	tant	Masculí	com	Femení.
•	 El	lliurament	de	trofeus	es	realitzarà	a	les	13h.

CAMINADA

La inscripció es farà on-line, al web: www.agramuntesports.cat
Preu de la inscripció: 12 euros.
Les	inscripcions	es	tancaran	el	dia	30	de	setembre	de	2013	o	a	l’arribar	als	1000	inscrits.

NO ES FARAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA CURSA.

Obsequis: 
•	 Bossa d’obsequis i samarreta.

Per a més informació:
Web: http://www.agramuntesports.cat
Email: pme@agramunt.cat 
Telf:	973391647


