
39a EDICIÓ DE LA CURSA DE SANT ANDREU

Preguntes freqüents
Quan se celebra la Cursa de Sant Andreu?

La 39a edició se celebra el dimecres 6 de desembre de 2017. La sortida de la cursa és a 
les 9:00 hores.

Quan comença el període d’inscripció?

El dilluns 16 d’octubre

Quan acaba el període d’inscripció?

El període d’inscripció finalitza el dilluns 4 de desembre de 2017 a les 07.00h hores o 
quan s’arribi a la xifra de 1.500 inscrits.

Què he de fer per inscriure’m?

Molt fàcil. Visitar aquesta pàgina, omplir el formulari d’inscripcions i disposar de xip groc. 
Si no tens xip groc, l’organització et facilitarà un xip de lloguer a un preu de 2 € (IVA 
inclòs) que està inclòs en el cost de la inscripció (sense xip).

Quan val la inscripció? 
La cursa de 5km té un preu de 10 euros (+2 euros de lloguer de xip), i el preu de les 
curses dels infants i joves és de 3’5 euros.

Quina és l’edat mínima per a poder participar?

Per a participar en la cursa dels 5 quilòmetres s’ha d’haver nascut com a mínim a l’any 
2002. Els tutors legals hauran de validar una autorització de participació del menor d’edat 
en el moment de fer la inscripció via web o presencial.
Si ets més petit, podràs escollir qualsevol distància pels joves i infants.

Com puc saber si estic inscrit/a?

Al mateix formulari d’inscripcions de Championchip, a l’apartat “Cerca comprovant”. I 
també podràs obtenir el comprovant de la teva inscripció en aquesta web a l’apartat 
“Inscripcions”, en la secció “Modalitats d’inscripció per Internet”.
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On recullo el dorsal i la samarreta?

A la Fira del corredor, al Club Natació Sant Andreu, a la Rambla Fabra i Puig, 47 (08030 
Barcelona):
– Dilluns 4 de desembre de 2017, de 16h a 20h.
– Dimarts 5 de desembre de 2017, de 10 a  20h.

Puc córrer sense dorsal?

No es pot córrer sense dorsal. Els organitzadors de curses tenen una sèrie 
d’assegurances i responsabilitats i es veuen obligats a fer fóra del circuit (i de la sortida) a 
qualsevol persona no identificada amb dorsal.

Com arribo a la sortida?

Situada a la Rambla Fabra i Puig, just davant del Club Natació Sant Andreu, puc arribar:
A peu
En cotxe
Metro: L1, Parada Fabra i Puig.
Autobús: Línies h6, h8, 11, 34, 36, 26, 62, 96, 97, 122, 126,40.
Autobús interurbà: B22, E1, E2, E3, i E4
RENFE: R3, R4, R7 i R12

On puc deixar les meves pertinences abans de la sortida?

Hi ha un servei de guarda-roba a la vostra disposició, ubicat a l’interior de les instal·lacions 
del Club Natació Sant Andreu.

Em poden desqualificar?

Sí, doncs el xip permet que l’organització controli la cursa

On i quan puc consultar les classificacions?

Les pots consultar en aquesta mateixa pàgina, a l’apartat resultats. Ja estaran penjades a 
partir del migdia del mateix dia de la cursa.

Hi ha algun correu de contacte? 

Sí: cursa@cnsantandreu.com
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