
PRESENTACIÓ 
 
Amb motiu del 7è aniversari de la inauguració de l’ABP El Prat s’organitza la 

4ª edició de la cursa ABP El Prat, que es celebrarà el proper dia 6 de 
novembre de 2013 al Parc Nou, del municipi del Prat de Llobregat. 

 
INFORMACIÓ SOBRE LA CURSA 
 

La cursa té un perfil totalment pla (3 metres desnivell), amb un recorregut 
total de 10.700 metres, senyalització a cada quilòmetre, i comptarà amb un 

punt d’avituallament (als 5.500 metres; arribada a la platja). El circuit 
transcorre per l’interior del Parc Nou i el camí paral·lel a la carretera de la 
platja, amb alguns trams d’asfalt, en circuit tancat al trànsit de vehicles. 

 
Hi haurà zona de vestidors i dutxes habilitada pels inscrits al Centre 

Esportiu Municipal Julio Méndez (c. Riu Guadalquivir, 1-13), que estarà 
disponible a partir de les 9:00h. 
 

La recollida de dorsals es realitzarà entre les 8:30h i 9:30h, just al estand 
que s’ubicarà al costat de la sortida. Per recollir el dorsal, els inscrits 

hauran de lliurar almenys 2kg d’aliments (preferiblement: oli, llet, 
conserva de peix o conserva tomàquet) al personal voluntari del 

Punt Solidari. En cas de no fer-ho, els participants podran recollir el seu 
dorsal previ donatiu de 5€, que recollirà el personal de l’organització. 
Els diners en efectiu recollits es destinaran totalment en benefici del Punt 

Solidari. 
 

Per altres dubtes, podeu contactar al correu electrònic 

itpg6790@gencat.cat, o trucar al 675.788.230 (sergent Manel Segura). 

 

INSCRIPCIÓ 
 

La inscripció està limitada a 150 corredors, els quals hauran de ser 
membres de la PG-ME o pertànyer a cossos de seguretat (locals o de 
l’Estat), o d’emergències (bombers, Protecció Civil i SEM). 

 
El formulari d’inscripció està disponible per a la seva descàrrega al web 

www.runedia.com/cursa/201313401/cursa-abp-el-prat/2013/, a 

l’apartat Documentació associada, al final de la pàgina. 

 
Juntament amb la inscripció, els participants hauran d’acreditar la 
pertinença als organismes anomenats mitjançant còpia adjunta de 

document que acrediti la seva condició professional, al correu electrònic 

itpg6383@gencat.cat. En la documentació que acrediti la condició 

professional haurà de costar almenys nom i cognoms de la persona 
inscrita. Un cop comprovada que la documentació enviada correspon amb 

les dades d’inscripció, es procedirà a la seva destrucció, i no se’n conservarà 
cap còpia. 
 

La inscripció s’obrirà el dia 30 de setembre de 2013, i la data límit per poder 
inscriure’s serà el divendres 25 d’octubre. 

 
El llistat definitiu d’inscrits es publicarà la mateixa setmana de la cursa a la 
intranet corporativa de la PG-ME. 
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CLASSIFICACIÓ I PREMIS 
 
La cursa comptarà amb 3 categories descrites a continuació: 

1. Homes sènior (fins 44 anys) 
2. Homes veterans (més de 44 anys) 

3. Dones open 
 
Hi haurà trofeu per als tres primers classificats de cada categoria. El 

lliurament dels trofeus es realitzarà a la finalització de la cursa, sobre les 
11:30h per part de les autoritats municipals i comandaments de l’ABP El 

Prat. 
 
Els participants que finalitzin la cursa rebran una bossa amb obsequis. 

 
REGLAMENT 

 
 Els participants hauran de dur el dorsal visible al pit durant tota la 

cursa. 

 Els corredors circularan pel costat dret del sentit de la marxa i 
respectaran els corredors que circulin en sentit contrari. 

 No es permetrà córrer sense samarreta. 
 En tot moment es respectarà el circuit marcat per l’organització i 

s’atendran les indicacions del seu personal. 
 Les ampolles d’aigua  facilitades per l’organització a les zones 

d’avituallament es llençaran a les escombraries que l’organització 

habilitarà durant tot el recorregut de la cursa. 
 En els punts de la cursa on hi ha creuament de vies de circulació de 

vehicles, s’atendrà a les indicacions fetes pels personal de 
l’organització. 

 L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin 

causar o patir els participants, abans, durant o després de la cursa. 
 Qualsevol incompliment dels punts anteriors serà motiu de 

desqualificació. 
 La inscripció a la cursa implica l’acceptació de totes les normes 

descrites en aquest apartat. 

 
COL·LABORA: 

 

       

 

  
 

  



RECORREGUT1 
 

 
                                                 
1 La numeració al mapa correspon al punts de tall de trànsit. 


