
NORMATIVA:  
 

38a Peonada + Les Supercurses 
 

1. ORGANITZADORS: 
 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, organitza la 38a Peonada Popular de Santa Tecla a 
Tarragona el 17 de setembre de 2017. 

 
KAPTIVA SPORTS S.L. amb la col·laboració del Club Super 3, el Consell Català de l’Esport 
i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, organitzen les Super Curses by The Family 
Run el 30 d’abril a Lleida, 21 de maig a Barcelona, 18 de juny a Girona, 17 de setembre a 
Tarragona i novembre a Terres de l’Ebre durant el 2017. 

 
2.  PARTICIPANTS: 

 Individual: Adults , joves i infants  

 En grup (adult + infants): un dels integrants de l’equip ha de ser major de 18 anys i 
els infants poden participar des dels 0 anys fins als 15 anys.  

 
No cal ser pare/mare existeix també la possibilitat de participar: tiets/ tietes + 
nebots/nebodes o avis/avies + nets/netes o germans grans demés de 18 anys + germà 
petit. 

 
3. CATEGORIES: 

 

 PEONADA POPULAR : Oberta a tothom 

 Cursa dels Infants nascuts del 2012 al 2014, acompanyats d’un adult 

 Cursa dels Infants nascuts del 2008 al 2011    

 Cursa dels Infants nascuts del 2003 al 2007               

 
4. NÚMERO PARTICIPANTS: 

 
           Inscripcions limitades a 2.000 participants 
 

5. INSCRIPCIONS 
        

Es realitzaran presencialment a totes les Instal·lacions esportives municipals i en línia a  
esports.tarragona.cat o a www.supercurses.com 
 
S’iniciaran el dia 21 d’agost, fins el 14 de setembre, ambdós inclosos 
 
Preu: 5€ adults majors de 14 anys / 1€ infants menors de 14 anys. Aquest preu és un 
pagament  únic que inclou la participació a totes les curses 
Animals de companyia: aquelles persones que vulguin realitzar la Peonada amb un animal 
de companyia, hauran d’aportar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil del mateix a 
l’hora de formalitzar la inscripció. 

      Devolucions: no es contempla aquesta possibilitat. 
 
 
 
 

 
 

http://www.supercurses.com/


6. RECOLLIDA DE DORSAL 
 

Tots els inscrits, tan presencials com en línia, hauran de recollir el seu dorsal, únic per a 
totes les curses on participarà,  a la Piscina Municipal de la Part Baixa – Serrallo, el 
divendres 15 de 18 a 20 hores i el dissabte dia 16 entre les 10 i les 20.00 hores. 
Rebreu també la samarreta commemorativa de la cursa i us convidem a posar-vos-la per 
córrer la Peonada Popular i les Supercurses. 

 
7.  COMPETICIÓ: 

 
S’iniciarà a les 9.30 hores amb la sortida de la cursa de la Peonada Popular oberta a tothom, 
inclou a adults amb cotxet de nadó i infants amb cadira de rodes autònoms i/o acompanyats 
d'un adult, tots acabaran la cursa a línea d'arribada. 
 A les 10.45 hores començaran els infants CORRENT (diferents distàncies segons la 
categoria). 
Finalment, els infants passaran per la zona BOX on el seu acompanyant els estarà esperant 
i junts faran l’últim tram de la competició. En aquest darrer tram adults i infants han d’arribar 
JUNTS a línia de meta AGAFATS de la MÀ. 
En cas de que algun infant amb discapacitat necessiti fer un recorregut inferior al que li 
pertoca per edat,  la  organització s'adaptarà a les seves necessitats. 

 
8.  DISTÀNCIES: 

 
 PEONADA POPULAR : Oberta a tothom...........3.000 / 6.000 m.  

  Cursa dels Infants nascuts del 2012 al 2014.........500 m. 

 Cursa dels Infants nascuts del 2008 al 2011 .........900 m.  

 Cursa dels Infants nascuts del 2003 al 2007 ......1.200 m.              

 
 
9.  BOX: 

 
És la zona on els pares/mares/familiars hauran d’espera als seus fill/filles/nens per tal 
d'acabar l’últim tram corrent junts agafats de la mà. Cada pare/mare haurà d’esperar al seu 
fill a la zona habilitada al Box 

 

10. AVITUALLAMENT: 
 

Hi haurà avituallament líquid i sòlid a l’arribada, proporcionat pels Patrocinadors i  
col·laboradors 

 
  11. DURANT LA PEONADA POPULAR: 
 

Els infants participants a la competició hauran d’estar obligatòriament acompanyats d’un    
adult. 

          Es podrà escollir el circuit de 3.000 o el de 6.000 metres en el mateix moment.  

 

 12. APTES PER LA PRÀCTICA ESPORTIVA: 
 

Tots els pares/mares/familiars es faran responsables dels seus infants, conforme els seus 
fills poden practicar qualsevol activitat esportiva, amb el consentiment mèdic corresponent, 
tot acceptant la reglamentació en el moment de la inscripció, validant que el menor és apte 
per la pràctica esportiva. L’organització, per la seva banda, donarà d’alta una assegurança 
per cada participant, així com un dispositiu mèdic pel  bon funcionament de les proves 
(ambulàncies i punts de primers auxilis en el recorregut). 

     



     13.  PREMIS:  
 

Es una cursa on tothom guanya! Així que del primer al darrer de cadascuna de les 
categories rebran una medalla com a “finishers” i per tant campions de la Peonada Popular i 
les Supercurses 2017. 

 

     14.  CONTROL: 
 

L’organització es reserva el dret de sol·licitar el DNI o similar per a comprovar l’edat del  
participant. 

 

   15.  ASSEGURANCES: 
 

L’organització contractarà un servei mèdic, una assegurança d’accidents, d’un dia per 
participant i una assegurança de Responsabilitat Civil. 
L’organització demana a tots els participants que siguin conscients de la seva capacitat 
física i de que no s’intenti traspassar aquesta. 

 

      16. PROTECCIÓ DE DADES: 
 

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades, incloses aquelles que siguin 
de suport gràfic, fotogràfic, sonor, videogràfic o de qualsevol altra naturalesa, s’inclouran en 
el fitxer activitats populars, de responsabilitat del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, 
així com per informar-lo de les activitats esportives organitzades pel Patronat Municipal 
d’Esports de Tarragona.  
 
Així mateix us informem que les dades en suport gràfic, fotogràfic, sonor i videogràfic seran 
també incloses en l’arxiu de dades personals anomenat “Administració general de 
KaptivaSports, SL”, que està inscrit al registre de la AEPD, i el responsable del qual és 
KaptivaSports SL, amb domicili al C/Balmes 92, 3r 1ª A, 08008 Barcelona.  
 
En cap cas es cedirà aquestes dades a terceres persones, solament a les entitats publiques 
o privades que per llei han d’accedir a aquestes dades, en tot cas i, conforme al que 
disposen els articles 15 i 16 de la llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal,  en qualsevol moment, les persones interessades gaudeixen del 
dret d’accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades per mitjà d’un 
escrit a info@thefamilyrun.com amb la referència “Protecció de Dades Personals” i a 
pme@tarragona.cat,  sempre amb la seva còpia del DNI o document equivalent, que en 
donarà trasllat a l’entitat responsable del fitxer. 
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