Circuit de curses
CORRE PER LA INDEPENDÈNCIA

L’Assemblea Nacional Catalana i la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes organitzen el
primer circuit de curses populars Corre per la independència. L’objectiu d’aquest circuit és donar
suport a la independència de Catalunya a la vegada que es fa una activitat física i de competició,
les curses populars, molt esteses al nostre país. El circuit té un web oficial, on es concentra tota la
informació relacionada: www.correperlaindependencia.cat.
Hi haurà cinc curses que puntuaran en aquesta primera edició del circuit. La primera serà el 5 de
maig a Cardedeu, i la darrera el 12 d’octubre a Concabella i Agramunt (La Segarra i l’Urgell).
S’establiran diferents categories, determinades pel sexe i l’edat, i al final del circuit els primers
classificats de categoria rebran premis pels seus resultats.
Per tal de fer més gran el suport del món de les curses populars del nostre país, també es crearà
un recull de curses que donin suport al projecte Corre per la independència, amb la intenció
d’arribar al màxim nombre de curses i d’indrets del país. Aquestes curses no puntuaran al circuit
però si que demostraran el seu suport mitjançant pancartes, difusió dels beneficis que l’estat
propi comportarà al món de l’esport, etc. De moment, i abans de fer-se públic el projecte, ja n’hi
ha quatre d’adherides, però això és només un punt de partida, ja que es pretén que amb la
posada en marxa de Corre per la independència se n’hi vagin afegint més.
Amb aquest circuit es vol transmetre la voluntat de la ciutadania a través de l’esport i d’una
activitat tan quotidiana com és córrer. Per aquest motiu, el circuit i totes les curses tenen una
vocació popular, amb l’objectiu de sumar-hi el major nombre de participants que donin suport a
la independència de Catalunya. El tòpic, més que mai, és una realitat: l’important no són els
resultats sinó participar-hi i contribuir a expressar el sentiment de llibertat.

Curses puntuables
XIX Cursa Fira de Sant Isidre a Cardedeu
Lloc: Cardedeu (Pavelló d’Esports)
Dia i hora: 5 de maig del 2013 a les 10h
Distància: 10 km
Recorregut: Asfalt i terra. 82 metres de desnivell.

XXIII Cursa Vila Olímpica
Lloc: Barcelona (Vila Olímpica)
Dia: 16 de juny del 2013
Distància: 10 km
Recorregut: Asfalt sense desnivell.

36a Cursa de l'Espluga
Lloc: L'Espluga de Francolí
Dia i hora: 27 de juliol del 2013 a les 17h
Distància: 15 km
Recorregut: Asfalt. 150 metres de desnivell acumulat.

XIV Cursa Ronda 43
Lloc: Mataró
Dia i hora: 11 de setembre del 2013 a les 9h
Distància: 10 km
Recorregut: Asfalt.

24a Cursa del Torró.
Correstel Concabella-Agramunt
Lloc: Sortida de Concabella i arribada a Agramunt
Dia: 12 d'octubre del 2013
Distància: 14 km
Recorregut: Terra. Sense desnivell.

Reglament
1.- Curses del circuit.
1- Cursa Fira de Sant Isidre a Cardedeu . 5 de maig
2- Cursa Vila Olímpica a Barcelona. 16 de juny
3- Cursa de L’Espluga de Francolí. 27 de juliol.
4- Cursa de Mataró Ronda 43. 11 de setembre
5- Cursa del Torró. Correstel Concabella-Agramunt. 12 d’octubre

2.- Inscripció al circuit
La inscripció és gratuita.
Cal realitzar-la a través del formulari d'aquest web. Cal disposar de xip groc propi i utilitzar-lo a
les curses.
En el moment de realitzar la inscripció, al corredor se li assignaran els punts de les curses del
circuit realitzades anteriorment.
Les dades recollides en la inscripció únicament s'utilitzaran per l'elaboració de les classificacions.
Utilitzeu l'opció "contacta" per demanar qualsevol modificació o supressió de les vostres dades.

3.- Puntuacions
Per cada cursa on participi, el corredor obtindrà punts segons la següent formula: ( temps 1er
corredor del circuit / temps corredor ) x 100
Per la puntuació total de cada corredor es comptabilitzarà els seus quatre millors resultats.
La cursa que tanca el circuit, "Cursa del torró. Correstel Concabella", tindrà puntuació doble.

4.- Categories per sexe i edat
Sènior: Nascuts al 1977 i posteriors

Veterà A: Nascuts entre el 1976 i el 1967
Veterà B: Nascuts al 1966 i anteriors.

5.- Classificacions
La classificació del circuit es publicarà al web correperlaindependencia.cat. Per qualsevol
comentari utilitzeu l’apartatContacta del web.

6.- Obsequis
A cadascuna de les curses es sortejaran lots de productes entre els participants inscrits al circuit.

7.- Premis del circuit
Samarreta de record a tots les corredors que finalitzin les 5 curses del circuit.
Subscripció per un any al diari El 9 Esportiu al primer classificat de cada categoria al final del
circuit.
Obsequi als 5 corredors que hagin obtingut més punts a cada categoria al final del circuit.
La cerimònia de lliurament de premis es farà a la darrera cursa del circuit, "Cursa del torró.
Correstel Concabella-Agramunt".

