
Reglament 

Cursa atlètica  

 La sortida serà a les 10.35h a la zona esportiva, el control d’arribada es tancarà a les 12:00h. 

 El recorregut de 10km consta d’un 70% de terra i un 30% d’asfalt  

 Hi haurà un avituallament al km 6 i contenidors per llençar les ampolles. 

 El cronometratge d'arribada serà mitjançant CampionChip, els corredors que no tinguin xip groc en rebran un amb el 
dorsal que han de retornar al acabar, aquest no serveix per cap altra cursa. 

 Entrega de trofeus a les 12:30h als 3 primers homes i dones de la classificació general, als 3 primers/es de cada 
categoria no acumulatius i als 3 primers/es locals empadronats a Puigverd el divendres 25 de febrer.  

Horaris Edat Categoria Abreviat 

10:35 sortida 
12:00 tancament 

14-18 Júnior Dones / Homes JD / JH 

19-39 Sènior Dones / Homes SD / SH 

40-49 Veterans A Dones / Homes VAD / VAH 

50-més Veterans B Dones / Homes VBD / VBH 

 No hi haurà wc, ni vestidors, ni dutxes pels atletes (la zona esportiva està en obres).  

 Hi haurà zona habilitada de pàrquing i servei de guardarroba. 

 Tots els participants que acabin rebran esmorzar, caldo calent, una bossa amb obsequis i una samarreta tècnica. 

 Prova puntuable a Lliga Internet Championchip i la Lliga Interclubs Terres de Ponent. 

 Sorteig de material esportiu per a tos els participants 
 

Cursa infantil 

 La cursa està oberta a nens fins de 14 anys. La cursa no serà competitiva.  

 La sortida serà a les 10:00h a la zona esportiva. La distància a recórrer serà de 1.300 metres.  

 Tots els participants que acabin rebran entrepà i beguda. 
 

Recorregut de la cursa atlètica i canicross Recorregut de la cursa infantil 

   

Altimetria de la cursa atlètica i canicross 
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 Canicross 

 La sortida serà agrupada a les 11h a la zona esportiva, i es tancarà a les 12:30h. 

 El recorregut és de 10km consta d’un 70% de terra i un 30% d’asfalt  

 Hi haurà un avituallament al km 6 per gossos i atletes i contenidors per llençar les 
ampolles. 

 El cronometratge d'arribada serà mitjançant ChampionChip, els corredors que no tinguin xip groc en rebran un amb el 
dorsal que han de retornar, aquest no serveix per cap altra cursa. 

 Entrega de trofeus a les 12:30 als 3 primers homes i dones de la classificació general i als 3 primers/es de cada 
categoria no acumulatius.  

Horaris Edat* Categoria Abrev. 

 A partir de 10:00 control veterinari 
 10:30  sessió informativa 
 11:00  sortida 
 12:30  tancament 

14-18 Júnior Dones / Homes JD/JH 

19-39 Sènior Dones / Homes SD/SH 

40-49 Veterans A Dones / Homes VAD/VAH 

50-més Veterans B Dones / Homes VBD/VBH 

 No hi haurà wc, ni vestidors, ni dutxes pels atletes (la zona esportiva està en obres).  

 Hi haurà zona habilitada de pàrquing i servei de guardarroba. 

 Tots els participants que acabin rebran esmorzar, caldo calent, una bossa amb obsequis i una samarreta tècnica. 

 Prova puntuable a la Lliga Catalana de Canicross, el reglament està disponible a la web de la cursa. 

 Sorteig de material esportiu per a tos els participants 

 Els gossos hauran de tenir més d'un any, dur microxip amb el certificat d’implantació i les vacunacions obligatòries al 
corrent. Els participants han de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. En tot moment els gossos estaran 
lligats i els propietaris seran responsables de la neteja dels seus excrements. El control veterinari serà a partir de les 
9.30h. Els gossos conflictius hauran de prendre la sortida amb morrió. 

 Els gossos portaran un arnés de tir, aniran units amb el corredor per una línia de tir amb amortidor de longitud màxima 
de 2 metres subjectat al cinturó amb reforç lumbar del corredor. El corredor podrà córrer darrera o al costat del gos, però 
mai davant excepte en els canvis de direcció. En tots els casos els corredors hauran de conèixer el seu gos i prendre les 
mesures per controlar-lo, sobretot en la sortida i durant els avançaments, i si cal córrer amb morrió. 

 Per avançar a un altre equip se li advertirà obligatòriament amb la veu "PAS" per prevenir-lo de manera que pugui 
controlar al seu gos i facilitar l’avançament. L’avançament es realitzarà sempre que sigui possible per la part esquerra, 
deixant lliure aquesta part el corredor que és avançat. 

 Es sancionarà no assistir a la sessió informativa, no dur el dorsal visible, poc control del corredor sobre el seu gos, 
córrer davant del gos, dificultar l’avançament, dur el gos deslligat, ... 

 

Inscripcions 

 No s’admetran inscripcions el dia de la cursa. 

 Per internet a www.aecpuigverd.org i es tancarà el dijous 24 a les 14h, o quan s'arribi al màxim d’inscrits.  

 Cursa atlètica 10km: 10€, 12€ per qui no tingui xip groc, màxim 500 corredors. 

 Canicross 10km: 10€ federats a la FCEH, UCECA, FEEC, FCA, no federats 16€ (inclou assegurança per 1 dia), màxim 
100 corredors. 

 Cursa infantil 1,3km: gratuïta, màxim 200 corredors. 

 Hi haurà una paletilla per al club amb més corredors. 

 L’edat de les categories és la que l’atleta tindrà al finalitzar aquest any. 

 L'organització no es fa responsable dels danys tant morals com materials, que puguin sofrir els participants o els 
espectadors durant les curses.  

 El corredor autoritza que pugui aparèixer imatges publicades a la web de la cursa així com en qualsevol publicació. 

 La inscripció implica el coneixement i acceptació del present reglament. 

 Més informació, fotos i classificacions a la web de la cursa www.aecpuigverd.com.  

http://www.aecpuigverd.org/
http://www.aecpuigverd.com/


 

 

AGRÀRIA SANT JORDI, SCCL 
C. Mestra Carme Massot, s/n  

25153 Puigverd de Lleida  

Tel 973 16 70 57 Fax 973 16 76 62 

 

 

 
Ctra. de Castelldans, s/n 

25153 Puigverd de Lleida  

Tel 973 16 73 10 Fax 973 16 78 67 

 
www.cotecnica.es 

 

 

Ctra. Estació, s/n – Puigverd de Lleida 
Tel 973 16 73 28 Fax 973 16 76 76 
Email queraltfresh@fqueralt.com 

JORDI ANDRÉS I RAMON 
Agent d’assegurances 

Telf. 973 22 05 21 
jordi.andres@allianzmed.es 

 

 

SEGRE & CARS 
Pol. Ind. El Segre C. Mineria, parc 6 – 25191 - Lleida 
Tel. 973 200 240 Correu segrecars@bosch-bcs.com 

 

 

 

 

AMPA TERRA NOSTRA 
ASSOCIACIÓ DE DONES “POU DE GEL”  
ASSOCIACIÓ DE JOVES “LO JOVENT” 

CLUB VOLEI PUIGVED 

PENYA BARCELONISTA PUIGVERD DE LLEIDA 

SANT JORDI, LA PRINCESA I EL DRAC 

 

 
 

 
 

973212725 – 973273502 
LLEIDA 

 

MATERIALS PER AVICULTURA I RAMADERIA 
INSTAL·LACIONS DE GRANGES 

PUIGVERD DE LLEIDA 
 

 

CONSTRUCIONS 
 

 
C. Segrià, 1 – 25153 Puigverd de Lleida 

Telèfons: 973 16 75 46 – 665 87 51 63 
 

 
www.delidog.com 

 
alberg@vsfun.cat 

 
C/.LLEIDA, Nº 18 

TEL./FAX 973 16 70 52 – TEL./FAX 973 16 80 21 
25150 ARTESA DE LLEIDA 
e-mail: comasala@frut.com 

http://www.frut.com/lacomasala 
  

 

 

 
Ilermotor, SL 

Tel. 973 28 02 05 

 

JOSÉ PÉREZ MESAS 

Assessor Immobiliari 
Mòbil 649 351436 

Tel./Fax 973167792 

joseperezmesas@gmail.com 
 

 

 
C. Doctor Fleming, s/n 

25141 TORREGROSSA Tel./Fax: 973 170 000 

 
INSTALACIONES INDUSTRIALES  

ILUMINACIONES 
EQUIPOS DE AUTOMATIZACION 

ELECTRICIDAD EN GENERAL 

  
C. Nou, 17 

PUIGVERD DE LLEIDA 
 

 

ART PRODAN  
ARTESA AUTOMOCIÓ 
BAR HOGAR 
CATALUNYA CAIXA  
CAPDEVILA  
CARBURANTS MIR 
CONSTRUCCIONS ABADIES 
DAVID CODINA BOSCH 
FARMÀCIA AC RUIZ ROSELL 
J. A. GARCIA LÓPEZ  
MOU-T 
PUIGVERD SERVEI GESTIÓ 
SEDYF  
SEGURIDAD ALCARRÀS 
SUBIROS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

            

 
 

 

                     

 

902 47 44 47 

AVOP&NUR, SLU 

C. La Creu, 43 bxos 

25153 Puigverd de Lleida 

973 167500 

FISIIOTERAPEUTES  S L 


