
 
 
 

XXV CURSA DE PRIMAVERA DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

DIUMENGE 22 DE MAIG DE 2022 

 

NORMATIVA 

 

ORGANITZACIÓ 

Esportssab, amb la col·laboració del Club Atletisme Sant 

Andreu de la Barca i amb el suport institucional de 

l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, organitza el 

diumenge 22 de Maig de 2022, la XXV Cursa Popular de 

Primavera, oberta a tothom que accepti i respecti tant la 

distància per recórrer com el present reglament. 

 

QUADRE D’HORARIS, CURSES, DISTÀNCIES I CATEGORIES 

 

HORA CURSA DISTANCIA CATEGORIES ANYS NAIXEMENT 

9:30 
XXIV CURSA 

PRIMAVERA  
5 KMS 

JUNIOR 2003 AL 2006 

SENIOR 1983 AL 2002 

VETERANS + 40 1973 AL 1982 

VETERANS + 50 1972 i ANTERIORS 

10:30 PROMOCIÓ 1 1000 M. 
CADET 2007 - 2008 

INFANTIL 2009 - 2010 

10:40 PROMOCIÓ 2 FEMENÍ 800 M. ALEVÍ FEMENÍ 2011 - 2012 

10:50 
PROMOCIÓ 2 

MASCULÍ 
800 M. ALEVÍ MASCULÍ 

2011 - 2012 

11:00 PROMOCIÓ 3 FEMENÍ 800 M. BENJAMÍ FEMENÍ 2013 - 2014 

11:10 
PROMOCIÓ 3 

MASCULÍ 
800 M. 

BENJAMÍ 

MASCULÍ 

2013 - 2014 

11:20 PROMOCIÓ 4 FEMENÍ 500 M. 
PREBENJAMÍ 

FEM. 

2015 - 2016 

11:30 
PROMOCIÓ 4 

MASCULÍ 
500 M. 

PREBENJAMÍ 

MASC. 

2015 - 2016 

11:40 PROMOCIÓ 5 500 M. PETITS 
2017 I 

POSTERIORS 

 

Els participants han de córrer a la cursa que li correspon a 

la seva edat i categoria. 

 

El recorregut és urbà. La sortida i arribada és a l’Avinguda 

Constitució.  

 

L’entregà de premis es farà un cop finalitzi la darrera 

cursa, a les 12:00 h aproximadament. 

 



 
 
 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

Les inscripcions de les curses de promoció són gratuïtes. Els 

pitrals estan limitats a les següents quantitats per cursa :  

Cursa Promoció (1): 120 pitrals   

Cursa Promoció (2): 100 pitrals fem. + 100 pitrals masc.  

Cursa Promoció (3): 100 pitrals fem. + 100 pitrals masc.  

Cursa Promoció (4): 100 pitrals fem. + 100 pitrals masc.  

Cursa Promoció (5):140 inscripcions  

Cursa Primavera ( 5 kms ) : 300 inscripcions. 

 

La inscripció de la Cursa de primavera  (5 kms) té un preu de 

3 €, quantitat que es destinarà a la Associación benifica de 

lucha contra el neublastoma y otros tumores infantiles “Coco, 

esperanza y vida”, descomptant les despeses bancàries. 

 

Per internet:  

 

Cursa de 5 km : a partir del 22/03/2022 i fins el 20/05/2022 

a les 12:00 hores. https://www.dsport.cat/ 

Curses de promoció : a partir del 09/05/2022 i fins el 

17/05/2022 a les 15:00 h., o fins a esgotar els pitrals, a 

les següents pàgines web, omplint el formulari que hi 

trobareu: 

 

http://cursadeprimavera.blogspot.com 

http://esports.sabarca.cat 

 

Per a informació de caràcter tècnic sobre la cursa, podeu 

accedir al blog de la Cursa de Primavera:  

 

http://cursadeprimavera.blogspot.com o a la web d’ Esportssab 

http://esports.sabarca.cat. També enviant un correu 

electrònic a la adreça següent: ca.sab@hotmail.com 

 

L’organització pot demanar el DNI o document similar per 

comprovar l’edat de l’atleta. 

 

L’organització es reserva el dret de realitzar inscripcions 

el mateix dia de la cursa, a les curses on no s’hagi arribat 

al límit de les inscripcions. 

 

 

 

 

 

https://www.dsport.cat/
http://cursadeprimavera.blogspot.com/
http://esports.sabarca.cat/
http://cursadeprimavera.blogspot.com.es/
http://esports.sabarca.cat/
mailto:ca.sab@hotmail.com


 
 
 

ENTREGA DE PITRALS i XIPS 

 

Cursa de 5 kms.  : el mateix dia de la cursa a partir de les 

8:00 h.  

Curses de promoció : el mateix dia de la cursa a partir de 

les 9:00 hores. **Les inscripcions fetes mitjançant les 

escoles el rebran uns dies abans al seu centre escolar.  

 

CRONOMETRATGE I CLASSIFICACIONS 

A totes les curses hi haurà cronometratge mitjançant un xip 

d'un sol ús a excepció de la cursa de promoció 5 (Petits). En 

aquest enllaç trobareu un document per col·locar el xip.  

Les classificacions provisionals es publicaran a la web de la 

cursa el mateix dia. 

DESQUALIFICACIONS 

 

Tot atleta que arribi a la meta i no hagi completat el 

recorregut, o hagi comès qualsevol tipus de irregularitat 

serà desqualificat. 

El pitral s’ha de col·locar ben visible i enganxat a la part 

davantera de la samarreta, preferiblement amb cinta adhesiva 

o 2 imperdibles. 

L’organització pot desqualificar tot aquell corredor que es 

mostri despectiu i incorrecte amb l’organització i/o els 

atletes. 

 

PREMIS I GUARDONS 

 

S’atorgaran guardons als tres primers classificats de cada 

categoria i al Centre d’Ensenyament local amb més 

participació. A la Cursa de Primavera – 5 KMS -  també 

s’atorgarà guardons als tres primers classificats de la 

classificació general i als 3 primers classificats locals. 

Aquells que tinguin premi a la general no en tindran a la 

seva categoria. 

 

A la cursa de la categoria PETITS no hi haurà guardons, per 

poder facilitar que tothom que ho desitgi, pugui córrer 

acompanyat d’un adult. Per tant, aquesta cursa serà 

participativa i NO competitiva. 

Els premis que no es recullin durant l’acte de cloenda de la 

cursa, estaran disponibles a la recepció del Complex l’Onze 

fins el divendres 31 de maig. Si no s’han recollit abans 

d’aquest dia es declararan deserts. 

 

 

  



 
 
 

RESPONSABILITAT I ASSEGURANÇA 

 

L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics, 

morals o materials que puguin tenir els participants, ni dels 

danys que puguin ocasionar a tercers. 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades personals de cada corredor només serà utilitzada 

per l’organització, per a la gestió d’inscripcions i dels 

resultats de la cursa. 

SAB-URBÀ, SL, garanteix el compliment del Reglament General 

de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

D'acord amb la Directiva Europea 2016/679 del 27 d'Abril, els 

i les participants queden informats i presten el seu 

consentiment a la incorporació de les seves dades a fitxers 

automatitzats, i al tractament automatitzat dels mateixos per 

SAB-URBÀ S.L., amb fins de comunicació i administració 

relacionats amb l'activitat de l'empresa. 

Igualment, d'acord amb la legislació vigent, li comuniquem 

que el subministrament de les seves dades és voluntari. 

Així mateix l'informem que podrà exercir els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit 

posant-se en contacte per escrit i / o E-MAIL amb SAB-URBÀ 

S.L. Plaça de l’Ajuntament, 1 4ª planta – 08740, Sant Andreu 

de la Barca / email : esportssab@sabarca.cat 

 

SERVEIS CORREDORS 

 

L’organització posarà un control d’avituallament a la meitat 

de la cursa de 5 kms. 

 

Per a tots els participants hi haurà un servei de vigilància 

de roba al mateix circuit. 

 

ALTRES 

 

L’organització es reserva el dret de modificar i/o canviar 

qualsevol aspecte que pugui influir en el  desenvolupament 

normal de la prova. 

 

El fet d’inscriure’s a la cursa implica l’acceptació 

d’aquesta normativa, mentre que tot allò que no es fa 

constar, queda sota la decisió de l’organització. 

 

 

mailto:esportssab@sabarca.cat

