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REGLAMENT 

 

Article 1. Organitzador 

El Consell Esportiu del Baix Empordà amb la col·laboració de les àrees i departaments d’esports 

de Begur, La Bisbal d’Empordà, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Palafrugell, Palamós, 

Pals, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Torroella de Montgrí. 

 

 

Article 2. Dades generals 

El CORREPOBLE és una cursa popular, la primera edició de la qual es realitzarà el dia 1 d’abril 

del 2023 a Palamós. 

 

El recorregut és de 10 quilòmetres. L’organització podrà modificar el recorregut per causes 

alienes i/o de força major. 

 

Es podrà fer corrent, caminant o fent marxa nòrdica, amb sortida i arribada des de l’Estenedor 

de Xarxes de Palamós.  

 

Es farà una única sortida a les 10:00 hores. 

 

 

Article 3. Participants 
La cursa està oberta a qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, tingui o no tingui fitxa 

federativa. Cada corredor participa en aquesta cursa sota la seva responsabilitat i disposa d’un 

nivell de condició física per afrontar la prova. No s’autoritza la utilització de handbikes, patinets, 

bicicletes o qualsevol altre vehicle durant la prova.  

 

Hi podran participar les persones nascudes l’any 2011 i anteriors. Els corredors que encara no 

hagin complert els 12 anys el dia de la celebració hauran d’aportar l’autorització per escrit del 

pare, la mare o el/la tutor/a legal en el moment de la recollida del dorsal. Cap participant menor 

d’edat podrà realitzar el CORREPOBLE sense aquesta autorització signada i entregada als 

organitzadors. 

 

 

Article 4. Inscripció 
La inscripció al CORREPOBLE és personal i suposa l’acceptació del present reglament.  

 

Totes les inscripcions es faran de forma anticipada a través de la pàgina web www.curses.cat  

omplint el formulari de registre i mitjançant la passarel·la de pagament, amb targeta de crèdit 

o dèbit, a partir del dia 1 de gener del 2023. No hi haurà inscripcions el dia de la cursa. 

 

Per aquesta edició, el preu fixat és de 10 € fins al 15 de març, i de 15 € fins al dia 24 de març 

a les 23:59 hores o fins a exhaurir dorsals (1.000 inscrits).  

 

 

http://www.curses.cat/
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La inscripció inclou:  

- Dret a participar en la prova 

- Assegurança d’accidents esportiva 

- Samarreta tècnica del municipi 

- Control de temps amb xip 

- Dorsal personalitzat del municipi 

- 2 avituallaments (sòlid i líquid als 5 km i a l’arribada) 

- Guarda-roba 

- Servei d’ambulància i assistència durant la prova 

- Servei de fisioteràpia a l’arribada 

- Servei de dutxes 

- Zona de jocs per als més petits 

 

Les persones inscrites abans del dia 26 de febrer tindran garantida la samarreta del seu municipi 

el dia de la cursa. Les inscrites després d’aquesta data podran disposar de samarreta del seu 

municipi fins a exhaurir-ne les existències.  

 

Per a les persones inscrites que no disposin de samarreta del seu municipi el dia de la cursa, 

s’oferirà un horari de recollida i entrega de la samarreta durant les setmanes posteriors a la 

prova. L’organització es posarà en contacte amb els participants per a informar dels horaris i 

punts d’entrega de cada municipi. 

 

La inscripció no s’assigna al participant de manera definitiva fins que no es faci efectiu el 

pagament. Un cop formalitzat, suposa l’acceptació d’aquest reglament i de les normes de 

seguretat de la prova. 

 

Un cop formalitzada la inscripció, només es tornarà l’import en el cas que l’esdeveniment sigui 

cancel·lat. L’organització es reserva el dret d’ajornar o anul·lar la prova si ho cregués convenient 

per motius de seguretat davant la situació de pandèmia, per causes meteorològiques, per risc 

en la integritat física dels participants o per manca de garanties de seguretat. En aquestes 

situacions només es cobrarien les despeses de gestió. 

 
L’organització no es fa responsable de les despeses extres relacionades amb la inscripció, com 

ara allotjament o viatges en cas de cancel·lació de l’esdeveniment, ni de les relacions 

contractuals entre participants i serveis externs.  

 

Si la situació ho requereix, l’organització podrà modificar el circuit, la sortida i arribada i/o 

modificar els horaris de sortida.  

 

Les inscripcions es tancaran el dia 24 de març a les 23:59 o un cop s’hagi superat el límit de 

participants.  
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En cas de lesió justificada o d’altres motius personals, es podrà sol·licitar la cessió del dorsal a 

un altre corredor per tal de recuperar l’import de la inscripció, sempre que es comuniqui una 

setmana abans de la celebració de la prova, és a dir, fins al divendres 24 de març a les 23:59 

hores. S’haurà de sol·licitar per e-mail a info@correpoble.cat. 

 
 
Article 6. Devolucions 
Es podrà demanar la devolució de la inscripció per baixa per lesió, motius sanitaris o altres causes 
degudament justificades. Caldrà demanar la devolució i presentar la documentació oficial que 
acrediti la justificació per a no assistir a la prova. 
 
Qualsevol devolució s’haurà de comunicar amb quinze dies d’antelació per correu electrònic a 
info@correpoble.cat 
 
En el cas de confirmar-se la devolució, es retornarà el 75% de la inscripció i no es tindrà dret a 
l’obsequi de la samarreta (en cas que s’hagi inscrit durant el primer període)  
 
El pagament de devolució s’ingressarà a la mateixa targeta des de la qual es va fer la inscripció.  
 
 

Article 7. Entrega de dorsals i samarretes, ubicació, sortida, arribada i dutxes 
  
Entrega de dorsals i samarretes: 

Cada participant podrà recollir el dorsal i la samarreta del municipi al qual representa el dijous 

30 de març i el dia de la prova. 

 

Dijous 30 de març de 18h a 20h: Recollida de dorsal i samarreta 

o Correpoble: Consell Esportiu del Baix Empordà (Carrer del Raig, 7, La Bisbal 
d'Empordà) 

o Palamós: Botiga BravaTramuntana (C/ Ample, 10) 
o Palafrugell: Piscina Municipal (Carrer d'Àngel Guimerà, 20) 
o Pals: Pavelló Municipal d’Esports (Passeig d'Europa s/n) 
o Platja d’Aro: Palau d’Esports i Congressos 
o Begur: Pavelló Municipal d’Esports (C/del Pavelló s/n) 
o Torroella de Montgrí: Pavelló Municipal (Ronda Pau Casals, s/n) 
o Sant Feliu de Guíxols: Punt d’Informació Juvenil (Edifici de les vetlladores. 

Carrer del Mall, 61) 
o La Bisbal d’Empordà: Pavelló Municipal d’Esports (C/Mas Clarà 1-21) 
o Calonge i Sant Antoni: Pavelló Municipal d’Esports de Calonge (Avinguda de les 

escoles s/n) 
o Santa Cristina d’Aro: Pavelló Municipal d’Esports (Pont de la Font del Rei, 1) 

 

Dissabte 1 d’abril de 8:30h a 9:15h: Recollida de dorsal i samarreta 

El mateix dia de la prova s’entregaran els dorsals i les samarretes a la Nau dels 50 metres (C/ 

Londres 25, Palamós). 

 

Per a recollir el dorsal i la samarreta caldrà la presentació del resguard d’inscripció i/o un 

document d’identificació oficial (DNI, NIE, carnet de conduir o passaport). Per a recollir el dorsal 

d’una tercera persona caldrà mostrar una fotocòpia del DNI de l’altra persona.  
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Els dorsals s’hauran de portar ben visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la 

cursa. 

 

Es recomana la utilització de la samarreta del CORREPOBLE durant la cursa per a diferenciar als 

participants de cada municipi.  

 

El lloc de sortida i arribada serà l’Estenedor de Xarxes de Palamós.  

 

Es farà una única sortida a les 10:00 hores. 

 

Un cop finalitzada la cursa, si les mesures sanitàries ho permeten, hi haurà servei de dutxes a la 

Nau dels 50 metres. 

 

PROGRAMA 

De 8:30h a 9:15h: Recollida de dorsal i samarreta a la Nau dels 50m de Palamós 

A les 10h: Sortida de la cursa des de l’Estenedor de xarxes 

A les 10:40h: Arribada prevista del primer corredor/a 

A les 11:30h: Entrega de premis al guanyador/a de cada poble 

          Entrega de la cullera del CORREPOBLE al darrer municipi 

          Entrega del trofeu al poble campió 

A les 12:30h: Tancament de la línia d’arribada, entrega del reconeixement al participant amb 

més edat i sorteig del poble organitzador de l’edició del 2024. 

 

L’organització es reserva el dret a modificar l’horari en funció del ritme de cursa. 

 

 

Article 8. Recorregut i marcatge 
És obligatori seguir en tot moment el recorregut marcat amb les cintes. 

 

Si per alguna raó s’abandona el recorregut en algun moment, és obligatori reincorporar-se al 

punt exacte on es va abandonar.  

 

 

Article 9. Avituallaments i tancament de l’arribada 
Hi haurà un lloc d’avituallament líquid i sòlid aproximadament al 5è quilòmetre i un altre a 

l’arribada.  

 

En els avituallaments no hi haurà gots d’un sol ús, per tant, cada participant haurà de portar el 

seu propi envàs reutilitzable.  

 

S’estableix un temps màxim de 2 hores i 30 minuts per a completar el recorregut. Després 

d’aquest període, els participants que no hagin finalitzat la prova podran continuar, seguint les 

normes de circulació i sota la seva responsabilitat. L’arribada es tancarà a les 12:30 h.  

 

 



5 

  

  

Article 10. Material i roba 
És responsabilitat de cada participant portar el material adequat per a la prova. 
 
Es recomana la utilització de roba i sabatilles esportives. 

 

L’organització es reserva el dret d’impedir la sortida o aturar qualsevol participant que consideri 

que no porta el material adequat.  

 

L’organització no es fa responsable de cap objecte perdut o oblidat durant el desenvolupament 

de la prova.  

 

 

Article 11. Format, categories i classificació 
El format serà de cursa popular amb una única sortida. 
 
Hi haurà una classificació general per municipis. 
 
Per a la classificació general es tindrà en compte la classificació (i no el temps) dels 35 primers 
corredors i corredores de cada municipi. El/la primer/a classificat/da obtindrà 1 punt, el/la 
segon/a 2 punts... i així successivament. En el cas que algun municipi no arribi a tenir 35 
corredors/es en algun dels dos gèneres, el nombre mínim de participants que puntuaran serà 
de 15 participants o  del municipi amb menys inscripcions per aquell mateix gènere (exemple 1: 
si Sant Feliu de Guíxols té inscrits 50 homes i 40 dones, i Palamós té inscrits 35 homes i 20 dones 
-municipi amb menys dones inscrites-, només puntuaran els 35 primers homes i les 20 primeres 
dones de cada municipi). 
 
L’organització es reserva el dret a modificar el número de participants que puntuïn en funció de 
les inscripcions totals. 
 
Es premiarà al primer classificat de cada municipi per gènere.  

 

També es farà un reconeixement el/la participant amb més edat. 

 

Finalment, el municipi que quedi en darrera posició rebrà la cullera de fusta del CORREPOBLE. 

 

 

Article 12. Penalitzacions i desqualificació 
L’organització podrà desqualificar els participants que no compleixin la normativa durant 
l’esdeveniment.  
 
Les sancions estaran consensuades pels organitzadors. La direcció de cursa imposarà la 
penalització corresponent en funció de la gravetat dels fets, i es reserva el dret de valorar cada 
acció de manera individual i modificar els paràmetres establerts. 
 
L’organització expulsarà els participants que mostrin un comportament violent envers altres 
corredors o persones en general, els que no passin pels controls de pas i avituallaments i els que 
mostrin una actitud irrespectuosa envers el medi, la fauna o la flora.  
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Article 13. Cobertura 
L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i assegurança 
d’accidents esportius.  
 
En cas de patir algun accident durant la prova, caldrà avisar a l’organització i seguir el protocol 
d’actuació d’accidents corresponent. 
 
 
Article 14. Protecció de dades  
D’acord amb la Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal (“LOPD”) i la Ley 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de 

comerç electrònic, totes les dades dels participants seran inclosos en un fitxer privat dels 

organitzadors amb la finalitat exclusiva de la gestió de l’esdeveniment.  

 

Amb el seu consentiment durant el procés d’inscripció i al formulari corresponent, el/la 

participant autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb 

la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius.  

 

En qualsevol cas, el/la participant pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i 

executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho mitjançant un correu 

electrònic a info@correpoble.cat 

 
Així mateix, i d’acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació del 

CORREPOBLE (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) 

mitjançant qualsevol dispositiu (internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits 

cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc 

obtingut a la classificació general, la marca esportiva realitzada i la seva imatge.  

 
 

Article 15. Autorització d’ús d’imatges 

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, els participants 

autoritzen a l’organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, filmació, gravació o 

qualsevol altra mena d’arxiu referent a la meva participació en aquest esdeveniment, sense dret 

a contraprestació econòmica i per motius d’interès propi. 

 

 

Article 16. Declaració de responsabilitat 

Completant el procés d’inscripció, el/la participant del CORREPOBLE declara que: 

1. Coneix i accepta íntegrament totes les condicions del reglament d’aquesta prova. 

2. Que es troba en condicions físiques adequades i suficientment entrenat/da per a 

participar voluntàriament en aquesta prova. 

3. Que no pateix cap malaltia, discapacitat física o lesió que pugui agreujar-se i/o perjudicar 

greument la seva salut pel fet de participar en aquesta prova. 

4. Assumeix els perills i riscos derivats de la seva participació en aquesta activitat esportiva, 

tals com les condicions climàtiques o qualsevol tipus de col·lisió amb objectes, persones 

i/o animals que es puguin produir durant l’activitat.  
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5. Accepta les decisions preses per qualsevol responsable de la cursa, director tècnic i staff 

tècnic de l’organització del CORREPOBLE que puguin afectar a la meva capacitat per a 

completar amb seguretat i sense cap mena de risc la finalització de la prova. 

6. Autoritza l’organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, filmació, gravació o 

qualsevol altra mena d’arxiu referent a la meva participació en aquest esdeveniment, 

sense dret a contraprestació econòmica.  


