
REGLAMENT 

  

Pot participar a la "ANAR FENT RURAL RUNNING 2022" tothom a partir de 14 anys. Pot participar a la "ANAR 

FENT MINI RURAL RUNNING 2022" tothom a partir de 8 anys. Els menors de 18 anys hauran de dur l'autorització 

signada pels pares o tutors. (bombersribes.cat) 

  

El preu de la inscripció de la cursa "ANAR FENT RURAL RUNNING 2022" és de 16€ fins el 07 d'agost. A partir de 

llavors el preu serà de 17€ i el mateix dia de la cursa valdrà 20€. El preu inclou l'assegurança deis participants. 

  

El preu de la inscripció de la cursa "ANAR FENT MINI RURAL RUNNING 2017" és de 12€ fins el dia 07 d'agost. A 

partir de llavors el preu serà de 13€   i el  mateix  dia  de  la  cursa  15€.  El preu inclou l'assegurança dels 

participants.  

Les sortides de la cursa es donaran el dia 14 d'agost de 2022 a partir de les 09:30  a la Plaça del Mercat de Ribes 

de Freser. El recorregut de la cursa d’adults és de 9 km., aprox. El recorregut de la infantil és de 3km. aprox. La 

curses es poden fer corrents o caminant. L’hora màxima d’arribada serà a les 13:00 hores per la d’adults i les 

11:00 hores per la infantil. 

 

 L'organització no es fa responsable deis accidents o qualsevol altre perjudici que en la participació a la cursa 

pugui succeir als inscrits. 

  

S'hauran de superar tots els obstacles que es trobin dins el circuit de la cursa. LA NO REALITZACIÓ DELS 

OBSTACLES COMPORTARA LA DESQÜALIFICACIÓ DEL CORREDOR. 

  

Els dorsals s'entregaran el dia abans de la cursa a la presentació del resguard de pagament i, si s'escau, de 

l'autorització deis pares o tutors. Els dorsals hauran d'esser visibles durant tota la cursa. També es podran recollir 

el mateix dia de la cursa fins 1/2 hora abans de les sortides oficials. 

  

Es podran fer inscripcions presencials el mateix dia de la cursa, no obstant, les d'inscripcions es tancaran mitja 

hora abans de la sortida, per temes organitzatius. 

  

Hi haurà servei de dutxa al finalitzar la cursa. Les dutxes son a la piscina municipal. L'entrada a la piscina és 

gratuïta a la presentació del dorsal (1 dorsal per persona). 

  

S'entén que tots els participants accepten el reglament de la 11ª cursa d'obstacles "ANAR FENT RURAL 

RUNNING 2022" i la "ANAR FENT MINI RURAL RUNNIN 2022" i permeten l'ús de les imatges on surtin ells en 

temes propagandístics i promocionals. 


