
Reglament de la CURSA DIFT  

(Dia de la Fisioteràpia) 

• És una cursa organitzada pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

(CFC) especialment pensada per als seus col·legiats, però oberta a 

tothom. 

• La cursa tindrà lloc el diumenge 26 de novembre a Sitges. La sortida i 

l’arribada seran al Passeig de la Ribera, a l’alçada de l’estàtua d’El 

Greco.  

• El circuit serà de 5km i els corredors podran triar entre dues distàncies: 

5km, fent una volta al circuit, o 10km, fent-ne dues.  

• El tret de sortida dels 5km i 10km serà a les 9.30h 

• També hi haurà una cursa infantil (per a nens i nenes a partir de 5 

anys) amb una distància assequible als menuts, a les 9h.  

• El preu de les inscripcions en totes les distàncies i categories serà de 

10 euros. Excepte per als col·legiats i per als fills dels treballadors del 

CFC i dels col·legiats, per als quals serà gratuït.  

• Els 10 euros de l'import de les inscripcions es destinaran solidàriament 

a les ONG Asociación Al Agua Sin Limitaciones i Fisios Mundi. 

• Les inscripcions es podran realitzar en línia a través d’un bàner a la 

pàgina web del CFC, que durà a la pàgina de Championchip.  

• La data màxima per realitzar inscripcions en línia serà el dijous 23 de 

novembre.  

• El mateix dia de la cursa s’acceptaran inscripcions però sense 

classificació, només dorsal i participació.  

• La cursa serà cronometrada amb xip (blanc, si el corredor el lloga, i 

groc, si és de propietat) per l’empresa Championchip.  

• Hi haurà servei de guarda-roba i avituallament a l’arribada.  

• Tots els participants rebran una samarreta tècnica commemorativa i 

una bossa del corredor amb regals dels patrocinadors col·laboradors. 

• HORARIS DIA DE LA CURSA:  

—7.30h a 8.30h, noves inscripcions i recollida de dorsals i servei de 

guarda-roba.  

—9.00h, sortida prova infantil.  



—9.30h, sortida prova adults 5km i 10km.  

—11.00h, entrega de premis. 

• La cursa donarà premis als tres primers homes classificats.  

I a les tres primers dones.  

I als tres primers homes col·legiats.  

I a les tres primeres dones col·legiades.  

Tant en la distància de 5km com en els 10km.  

• Tots els participants tindran d’obsequi una bossa del corredor amb 

samarreta i objectes dels patrocinadors.  

• La cursa infantil no serà cronometrada i, per tant, no tindrà premis, 

només es valorarà la participació. I tots els participants tindran 

d’obsequi una bossa del corredor amb samarreta i objectes dels 

patrocinadors. 

• Els menors d'edat podran participar a la cursa, prèvia autorització 

signada dels pares o tutors legals. 

• Hi haurà avituallament a l'arribada de la cursa. 

• A l'àrea de sortida-arribada s'instal·larà un guarda-roba. Els 

participants de la prova podran deixar les seves pertinences sempre 

que ho facin dins d'una bossa tancada. 

• Tots els participants estaran coberts per una assegurança col·lectiva 

d'accidents i atendran en tot moment les indicacions realitzades per 

l'Organització 

• Cada corredor participa a la cursa sota la seva total responsabilitat i 

declara tenir un nivell de condició física suficient per afrontar la prova. 

• L'Organització recomana a tots els corredors realitzar un 

reconeixement mèdic abans de prendre la sortida. 

• El CFC es reserva el dret a usar les fotografies que pugui fer 

l’organització el dia de la cursa per publicar-les a la pàgina web i xarxes 

del Col·legi i per fer publicitat de futures activitats similars.  

• Tots els participants, pel fet de formalitzar la seva inscripció, accepten 

el present reglament. 

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2017. 


