
REGLAMENT: 
 
Art. 1.- El club d’Atletisme Assegurances Doval, l’Hble. Comú d’Ordino i la 
Federació Andorrana d’Atletisme, organitzen la XXIII edició 10 dels 10 km, 
cursa Popular d’Ordino, i la cursa memorial DOVAL-AGRÀS solidària amb 
ASSANDCA de 5km; a celebrar el 26 de juny del 2016 a les 10 h del mati. 
 
Les proves són: 5 km solidaris i 10 km, i campionat d’andorra de 10 km.   
Sortida: plaça d’Ordino.  
Cronometratge oficial ChampionChip. 
 
Art. 2.- La participació de la cursa queda limitada a 500 atletes. Les 
inscripcions s’efectuaran a traves de la pàgina web de www.championchip.cat 
 
Art. 3.- Les inscripcions seran de 6 euros per la cursa solidària amb xip groc i 8 
euros sense xip. 
 
10km Populars d’Ordino XXIII edició 6 euros amb xip groc i 8 amb xip de lloguer fins el 
14 euros  de maig; a partir del 22 de maig 12 euros euros amb xip groc i 14 euros amb 
xip de lloguer fins tancament. El termini de realitzar les inscripcions serà el dia 22 
a les 21:00 hores. 
No s’admetrà cap inscripció fora d’aquest dia i hora. En tot cas si la 
organització decideix fer alguna inscripció fora d’aquesta data el preu de la 
inscripció serà de 30 euros. Tots aquells que acabin la cursa de 5 i 10 km 
obtindran: bossa amb aigua, samarreta i val descompte gasoil. 
Data límit per assegurar talla de samarreta 01-06-2015.  
 
Art. 4.-Recorregut: parròquia d’Ordino. 
 
Art. 5.-Avituallaments: Km 4 i arribada. Temps límit d’arribada 1hora 45 minuts. 
 
Art. 6.-Premis cursa 10 km d’Ordino. 
 

Trofeus als tres primers de la classificació general fem i mas. 
 

 Trofeus als tres primers de cada categoria fem i mas . 
 

Trofeus als tres primes equips amb més corredors entrats a meta. 
 
 Categories 10 km: 
 

Fins 1998- A HASTA 24 De 1991 a 1990 – B DE 25 A 34 
De 1981 a 1970– C DE 35 A 46 De 1971 a 1960 – D DE 47 A 56 
A partir de 57 anys   



Premis cursa Memorial Solidària 5 km: 
 
Trofeus als tres primers de la classificació general fem i mas.  
Trofeus al més jove i al més gran de que entat a meta.   Art. 7.-Les reclamacions es faran per escrit una vegada s’acabi la cursa. El 

preu per poder fer la reclamació és de 50 euros no es retornaran i s’han 
d’abonar abans de fer la reclamació. La decisió presa per l’entitat organitzadora 
i el jutge àrbitre serà inapel·lable. 
 
Art. 8.-L’organització declina tota responsabilitat, pel que fa referència a 
perjudicis i lesions que la participació a la cursa pogués comportar als atletes. 
 
Art. 9.-El fet de participar a la cursa implica que s’accepta aquest reglament. 
Tot el que no estigui previst en aquest reglament serà resolt per l’entitat 
organitzadora. 
 
Art. 10.-Per reserves de hotel parlar amb l’hotel directament. 
Art. 11.- La cursa de 5 km es solidaria, 2 euros de l’ inscripció van destinats a 
l’associació andorrana contra el càncer. ASSANDCA. Més informació. 
http://assandca.com.  
 


