30a PUJADA AL LORETO – 07/04/2019
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El Patronat Municipal d’Esports de Tarragona organitza la 30a Pujada
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Avituallament líquid i sòlid a tots els participants que passin per

al Loreto
meta amb el corresponent dorsal i xip.
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La cursa, limitada a 275 participants, se celebrarà el diumenge 7
d’abril de 2019, amb sortida a les 10.00 h. des de la Rambla Vella (
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despectiu amb l’organització i/o atletes.

davant edifici ONCE )
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La distància serà de 5.200 metres aproximadament.

L’organització podrà sancionar a tot aquell corredor que es mostri
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És aconsellable que totes les persones que vulguin participar-hi
es facin un reconeixement mèdic previ.
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El circuit restarà tancat, parcialment, al trànsit.
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Les inscripcions es tancaran el dijous 4 d’abril a les 23:59, o bé
quan s’hagin exhaurit les places disponibles.

5

L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar l’edat i/o la
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El PMET no es fa responsables dels perjudicis morals i/o

identitat de l’atleta.

materials que puguin causar o causar-se els participants i

Els/les menors de 18 anys, hauran d’aportar una autorització paterna

espectadors durant aquesta competició.

per tal de poder formalitzar la seva inscripció.
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Per poder participar i optar a classificar-se s’ha de dur el dorsal en
un lloc ben visible en el tors davanter.
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Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom,
sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així
com a les dels resultats si acaben la cursa.
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Categories:
Masculí

Femení

Anys

1

2

General

3

4

Anteriors al 74

5

6

Afiliats ONCE

Seran premiats els 5 primers de la categoria general masculina, les 5

El/la participant, pel fet d’inscriure’s a la prova, autoritza
expressament a l’organitzador i als patrocinadors a utilitzar les
imatges fixes i/o en moviment de les persones participants.
Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic.
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La cursa pot ser suspesa a causa de condicions meteorològiques

primeres de la categoria general femenina, així com els 3 primers de

adverses, o una altra causa que posi en risc la integritat física

cada categoria.

dels participants, o qualsevol persona relacionada amb la prova.

Aquells qui tinguin trofeu a la classificació general no en tindran a la

No es retornarà l’import de la inscripció.

seva categoria.
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Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit a
l’Organització i només seran acceptades, fins 30 minuts després de
coneguda la classificació de la cursa.

