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INFORMACIÓ DE LA CURSA

ÚLTIMES NOVETATS
Hem preparat una festa amb música i animació per a 
tots els corredors. 
Un cop arribats a la meta, i per recarregar piles, 
tindrem als DJ Nasty Mondays, amb els quals podrem 
ballar, cantar i descarregar tota l’adrenalina. Una gran 
cursa mereix ser celebrada. Així que ja ho saps, porta 
els teus amics (encara que no hagin corregut) i alguna 
roba d’abric perquè la nit s’allargarà. 
També comptarem amb food trucks i begudes de 
pagament al costat de l’escenari. 

RECOMANACIONS PER A LA CURSA
Abans de la cursa
Mira el pronòstic del temps per no tenir sorpreses 
i estar ben equipat segons les condicions 
meteorològiques. Escalfa de manera suau abans de 
córrer. Trota lleugerament i, quan hagis entrat en 
calor, realitza alguns exercicis de mobilitat amb braços 
i cames. Estirar els músculs de les cames t’anirà bé 
per als trams de baixada de la cursa que, com ja saps, 
són nombrosos. 

L’hora de la sortida
Recorda que, depenent del calaix de sortida, tindràs 
un horari de sortida o un altre. Avança tranquil fins 
a la línia de sortida, recorda que el xip s’activa just 
quan passis per sota de l’arc. Tens 10 quilòmetres per 
endavant per córrer tot el que vulguis!

Cinc minuts després de la sortida, les pulsacions, 
l’emoció i la resta de corredors poden jugar-te una 

mala passada i fer que surtis “llançat”. Consell: vés 
tranquil els primers quilòmetres per afrontar tot el 
recorregut. 

Després de la meta
 
Quan ja hagis finalitzat els 10 quilòmetres de la 
WERUNBCN i creuis l’arc, camina una mica més 
enllà de la línia de meta, al teu cos no li aniria bé que 
t’aturessis de cop. Evitaràs marejos, no et refredaràs i 
et recuperaràs gradualment. 

Acut a la zona d’entrega de xip per descongestionar 
la meta, ja que el número de corredors que encara 
quedaran per arribar serà alt. 

Si finalment no corres o no acabes la cursa, hauràs 
d’enviar el xip dins d’un sobre a l’apartat de 
correus 12015, 08080 de Barcelona, a l’atenció de 
WERUNBCN. El xip és d’un sol ús, però es recicla. 
D’aquesta manera contribuiràs a la sostenibilitat de la 
cursa. 

Avituallament i devolució del xip
És el moment de recuperar forces. Hidrata’t 
convenientment. 
Aprofita per descordar-te el xip abans d’arribar al 
punt d’entrega, així tardaràs menys a rebre la bossa 
d’avituallament. Després, aprofita per seguir caminant. 

Serveis mèdics 
Si et trobes malament, pots recórrer a qualsevol dels 
llocs d’atenció mèdica, on tindrem a més un primer 
hospital de campanya (tot just passat l’arc de meta).
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Recull la teva roba 
Recorda recollir la teva roba. Podràs fer-ho a les carpes 
situades a la plataforma marina. 
 
Publicació de resultats
Una vegada hagi arribat l’últim corredor, es publicaran 
els resultats. És el moment de consultar les fites 
assolides a la pàgina web de la cursa i consultar els 
teus temps a www.werunbcn.com 

DIA DE LA CURSA
1. Quin dia és la cursa?
Se celebra el dia 12 de juny del 2015 a les 21.00 h.

2. On és la sortida de la cursa?
La sortida de la cursa serà a l’avinguda Reina Maria 
Cristina. 

3. Quina és la distància a recórrer?
La distància és de 10 km.

4. A quina hora hauria d’arribar a la zona de sortida?
Recomanem que calculis amb antelació l’hora 
d’arribada a la zona de sortida. Tingues en compte que 
el número de participants és molt elevat, per la qual 
cosa és millor que et desplacis en transport públic per 
evitar aglomeracions i embussos a la zona de sortida. 
És aconsellable arribar entre una i dues hores abans 
de l’hora de l’inici de la cursa, per poder aprofitar 
còmodament els serveis que t’oferim i escalfar amb 
tranquil·litat. 

5. Hi haurà una samarreta de la Cursa Bombers?
a. Sí, tots els inscrits rebreu una exclusiva samarreta-
dorsal, amb tecnologia Nike Dri-Fit, personal i 
intransferible.

6. Què he de portar el dia de la cursa?
a. La samarreta-dorsal.
b. El xip situat als cordons de les vambes. 
c. La polsera d’accés als calaixos de sortida, si en 
disposes. 

7. Hi haurà marcadors de ritme?
a. Sí, cada calaix de sortida (37’ 40’, 42’, 45’, 50’, 
55’, 60’, +60’) tindrà un marcador de ritme identificat 
amb un globus.
 
8. S’ha de córrer amb Nike+?
No és obligatori, però et recomanem córrer amb Nike+ 
per gaudir plenament de l’experiència.

9. A quina hora puc accedir al calaix de sortida?
a. Les persones amb marques inferiors a 60’ podran 
accedir als seus calaixos de sortida abans de les 20.40 
h, a l’avinguda Reina Maria Cristina. 
b. Hauràs de mostrar la teva polsera identificativa de 
temps a l’entrada del teu calaix acreditat. Qualsevol 
corredor que se’l trobi en un calaix diferent del que 
li correspon al seu temps podrà ser desqualificat per 
l’organització de la prova. L’organització es reserva el 
dret de desqualificar totes les persones que surtin de 
calaixos més ràpids del que els hi correspongui. 

10. Hi haurà cronometratge?
Sí, utilitzarem el servei de cronometratge 
Championchip.

11. Hi haurà servei de guarda-roba?
a. Sí, hi ha dos tipus de guarda-roba:
i. Gratuït: Podràs deixar les teves pertinences a la zona 
d’arribada durant el dijous 11 (de 15.00 h a 20.00 h)
i el divendres 12 (de 15.00 h a 19.00 h).
ii. De pagament, opcional (3€): Si així ho has escollit 
durant la inscripció, podràs deixar les teves
pertinences a la zona de sortida (Avinguda Rius i 
Taulet) de 18:30h a 20:00h i te les portarem a la zona 
d’arribada.
b. En ambdós casos, t’entregaran una polsera 
numerada per identificar la teva bossa.
c. Tots els objectes hauran d’anar en una única bossa.

12. Hi haurà avituallament?
Sí, abans, durant i després de la cursa hi haurà 
avituallament. 

13. Hi haurà serveis mèdics?
Sí, existeixen serveis mèdics disposats durant el 
recorregut, així com a la sortida i a la meta de la cursa. 

14. Quin és el temps màxim per acabar la cursa?
El temps màxim per acabar la cursa és d’1 h i 20 
min, des que creuis la línia de sortida. El trànsit rodat 
s’obrirà a mesura que passi la cursa, i els corredors 
que encara estiguin participant hauran de situar-se a 
les voreres. 

15. Què faig quan hagi creuat la línia de meta?
Segueix caminant per agilitzar l’arribada de la resta de 
participants. El primer que trobaràs és l’avituallament 
i, posteriorment, el guarda-roba en cas d’haver-lo 
utilitzat. 

16. On torno el xip?
a. A la zona d’avituallament de meta podràs tornar el xip. 
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b. Si finalment no corres o no acabes la cursa, pots 
tornar el teu xip de cronometratge en un sobre a 
l’apartat de correus 12015, 08080 de Barcelona, a 
l’atenció de We Run Barcelona-Cursa Bombers. 

Els xips són d’un sol ús, però reciclables. Amb això 
contribuiràs al pla de sostenibilitat de la cursa. 

17. Hi haurà premis individuals?
Sí, s’entregaran trofeus als tres primers corredors i a 
les tres primeres corredores que creuin la línia de meta 
de cadascuna de les categories. Consulta el reglament 
de la cursa, on trobaràs la informació de les categories. 

 
TRANSPORT
1. És important que et desplacis fins a la sortida 
(avinguda Reina Maria Cristina) en transport públic, ja 
que sereu molts els runners que us dirigireu cap al mateix 
lloc, i aparcar a prop serà pràcticament impossible.
a. Metro: L1, L3 (parada Plaça Espanya)
b. Bus: 9, 13, 27, 30, 50, 56, 57, 65, 79, 91, 109, 

157 (parada Plaça Espanya)
c. FGC: S33, S4, R5, R6,S8 (parada Plaça Espanya)
d. Renfe fins a Sants (i 15’ caminant o enllaç amb 

Metro L1, L3 o Bus 30, 109)

2. A la zona d’arribada pots utilitzar el següent transport 
públic:
a. Metro: L4 parada Poblenou o Selva de Mar
b. Bus: 26 i H16.
c. Tram: T4 parada Selva de Mar o Diagonal Mar.

RESULTATS
1. Quan podré veure els resultats?
A partir de les 00.00 h del 13 de juny del 2015.

 
INSCRIPCIÓ
1. Com em puc inscriure?
a. Totes les inscripcions es faran efectives a través de 
nike.com a partir del 5 de maig.
b. Tot el procés d’inscripció és online a través de 
mòbil, ordinador o tablet. 

2. Abans d’inscriure’t a la cursa, hauràs d’enregistrar-te a 
nike+, ja que per realitzar la inscripció hauràs de facilitar 
el teu usuari de nike+. Si no disposes d’un compte, pots 
crear-te’n un de forma gratuïta aquí:
http://go.nike.com/6lpv24d.

3. Fins quan puc inscriure’m?
La inscripció estarà oberta fins al 24 de maig o fins a 
esgotar existències. 

4. Quantes inscripcions hi ha disponibles?
20.000 inscripcions.

5. Qui pot inscriure’s a la cursa?
La cursa està oberta a totes les dones i homes 
majors de 16 anys (el dia de la cursa). Els corredors 
menors de 16 anys no podran inscriure’s. Les 
persones de menys de 18 anys hauran d’imprimir el 
full d’autorització paterna/materna i presentar-la al 
moment de recollir la bossa del corredor. 

6. Quin és el preu de la inscripció?
El preu de la inscripció és de 20€ si disposes de xip 
championchip propi i de 21€ si no en disposes. 

7. Què inclou el preu de la inscripció a la We Run 
Barcelona - Cursa Bombers?
a. La inscripció a la cursa inclou:
i. Una plaça per participar a la We Run Barcelona - 
Cursa Bombers.
ii. Una exclusiva samarreta-dorsal de màniga curta 
amb tecnologia Nike Dri-FIT de la We Run Barcelona - 
Cursa Bombers.
iii. Servei de guarda-roba gratuït a la zona de meta.
iv. Hidratació a la sortida, durant la cursa i a la meta.
v. Assegurança d’accidents esportius per a tots els 
participants.
vi. Cronometratge ChampionChip i inclusió en els 
resultats de la competició. 

8. Pot inscriure’s més d’una persona amb el mateix correu 
electrònic?
Per seguretat, no podem permetre més d’una 
inscripció per adreça de correu electrònic.

9. Puc córrer amb un grup d’amics?
Si vols córrer amb altres persones, us haureu de 
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col·locar en el calaix de sortida de la que corri més 
lentament. Per fer-ho, haureu de sol·licitar la polsera 
corresponent a l’Expo de la Cursa, una vegada hagueu 
acreditat la vostra marca (si ho desitges, podràs 
demanar una polsera de temps superior a la marca que 
acreditis, però mai inferior).

10. Puc córrer encara que no m’hagi inscrit?
No per a participar en la Cursa s’ha d’estar registrat. 
Tots els serveis estan pensats per donar atenció als 
corredors inscrits.

11. Hi haurà calaixos de sortida per temps?
Sí, hi haurà diferents calaixos de sortida, de 37’, 40’, 
42’, 45’, 50’, 55’, 60’, +60’.

12. Quins són els mètodes de pagament?
Es pot pagar amb targeta de crèdit o de dèbit. 

13. Si no puc participar a la cursa, em tornen els diners?
Una vegada formalitzada la inscripció és impossible 
efectuar el reemborsament. 

14. Puc cedir la meva inscripció a un altre corredor?
La inscripció és personal i intransferible. 

15. Com sé si m’he inscrit correctament a la cursa?
a. Quan completis la inscripció, rebràs un correu 
electrònic de confirmació. 
b. Si no reps el correu electrònic de confirmació, 
comprova que no hagi estat per un dels següents 
motius: 
i. El correu electrònic facilitat no era correcte. 
ii. El correu electrònic ha anat directament a la 
carpeta de correu no desitjat. 
c. En cas de no coincidir amb cap d’aquests supòsits 
anteriors, posa’t en contacte amb l’organització 
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escrivint un correu electrònic a inscripciones@
werunbcn.eu i et respondrem al més aviat possible.

16. He introduït les dades de la meva targeta de 
pagament més d’una vegada. Com es gestiona el 
reemborsament?
Si t’han cobrat més del que correspon per la 
inscripció a la We Run Barcelona - Cursa Bombers, 
et reemborsarem l’import addicional. Si et passa 
això, envia’ns un correu electrònic a inscripciones@
werunbcn.eu amb la informació referent a la 
incidència i ens posarem en contacte amb tu. 

17. Les dades de la meva targeta de pagament no han 
estat acceptades. Què puc fer? 
Pot ser que la teva targeta hagi estat rebutjada per 
motius de seguretat del proveïdor de la passarel·la de 
pagament. Si no has aconseguit inscriure’t a la We 
Run Barcelona - Cursa Bombers, intenta-ho de nou. 
Si tot i així segueixes tenint problemes, escriu-nos a 
inscripciones@werunbcn.eu.

18. Tinc problemes per completar el procés d’inscripció.
Això pot passar per diferents motius. Per poder assistir-
te de la millor manera, t’aconsellem que ens enviïs un 
correu electrònic amb el teu problema a inscripciones@
werunbcn.eu i t’ajudarem a solucionar-lo. 

19. No he rebut el correu electrònic de confirmació. Què 
he de fer?
a. A l’apartat d’inscripcions hi ha un camp en el qual 
pots sol·licitar que et reenviem el correu electrònic a 
l’adreça que ens vas facilitar a la teva inscripció, amb 
el comprovant d’aquesta. 
b. Així mateix, pots enviar-nos un correu electrònic a 
inscripciones@werunbcn.eu.

20. L’adreça de correu electrònic que he introduït és 
errònia. Com puc corregir-la?
Envia’ns un correu electrònic a inscripciones@
werunbcn.eu.

21. Què significa el número ID que figura en tots els meus 
correus electrònics?
Aquest és el teu codi únic d’identificació per a temes 
organitzatius. Has de portar-lo perquè t’identifiquem
quan vinguis a participar a la cursa. Si us plau, no 
el perdis. Aquest codi d’identificació no és el mateix 
número que el que figura a la teva samarreta, ja que 
s’assignen de forma independent.

RECOLLIDA SAMARRETA-DORSAL
1. Quan i on puc recollir la meva samarreta-dorsal?
a. Pots recollir la teva samarreta-dorsal el dia i hora 
que vas seleccionar durant el procés d’inscripció de la 
cursa. 
b. El punt de recollida serà a Nike d’El Corte Inglés de 
Portal de l’Àngel (av. Portal de l’Àngel 19, Barcelona) 
entre el 25 de maig i l’11 de juny, ambdós inclosos, 
excepte diumenges i festius, que romandrà tancat). 

2. Què necessito per recollir la meva samarreta-dorsal?
a. La confirmació per correu electrònic de la inscripció. 
b. El DNI o equivalent. 
c. El justificant del temps en una cursa de 10 km 
durant l’últim any si així ho has demanat.

3. Puc canviar la meva talla de samarreta? 
No, una vegada formalitzada la inscripció no existeix 
l’opció de canviar la talla de la samarreta. Assegura’t 
que esculls la talla correcta abans de finalitzar la 
inscripció. 

GENERAL
1. Com puc posar-me en contacte si tinc més preguntes?
 Pots posar-te en contacte a les següents direccions 

segons la pregunta: 
a. Relacionada amb informació de la cursa: 
info@werunbcn.eu
b. Relacionada amb el procés d’inscripció: 

inscripciones@werunbcn.eu
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ARTICLE 1. DENOMINACIÓ
El divendres 12 de juny de 2015 se celebrarà la WE 
RUN BARCELONA - CURSA BOMBERS, una prova 
urbana que es disputa pels carrers de Barcelona.
La prova compta amb el recolzament del cos 
de Bombers de Barcelona i l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

ARTICLE 2. PARTICIPACIÓ
Podran formar part d’aquesta prova totes aquelles 
persones que ho desitgin, sense distinció de 
nacionalitat o sexe, sempre i quan estiguin 
correctament inscrites, tant en temps com en forma. 
L’edat mínima per participar-hi és de 16 anys a la data 
de la Cursa. Els menors d’edat hauran de presentar 
una autorització paterna que els serà facilitada a 
l’Expo de la Cursa o en el moment d’efectuar la 
inscripció. 

ARTICLE 3. DISTÀNCIA
La prova es disputarà sobre un recorregut homologat 
de 10 quilòmetres, totalment urbans. La sortida estarà 
situada a l’avinguda Reina Maria Cristina i la meta, al 
carrer Selva de Mar.  

ARTICLE 4. HORARI
La cursa començarà a les 21.00 h. 
El temps màxim per completar el recorregut serà d’1 
hora i 20 minuts.

La samarreta-dorsal, confeccionada amb material 
Dri-FIT, i els xips de cronometratge s’entregaran a 
l’Expo de la Cursa. El dia i l’horari de recollida es 
comunicaran en funció de la reserva de cita que s’hagi 
posat en el moment de la inscripció. 
L’Organització es reserva el dret de canviar la data, el 
recorregut o a cancel·lar l’esdeveniment, sense que 
existeixi dret a reclamar cap compensació per part dels 
inscrits. 

Així mateix, l’organització es reserva el dret d’ampliar 
el període d’inscripció de la cursa per a qualsevol dels 
col·lectius participants, si així ho estima oportú.

ARTICLE 5. CATEGORIES
1. S’estableixen les següents categories:
- JUVENIL/JÚNIOR: nascuts/des entre 1996 i 1999.
- SÈNIOR/PROMESA: nascuts/des el 1995 i en anys 
anteriors amb una edat màxima de 34 anys. 
- VETERANS/ES 1: des del dia que fan 35 anys fins 
als 44 anys.
- VETERANS/ES 2: des del dia que fan 45 anys cap 
endavant. 

ARTICLE 6. INSCRIPCIONS
Les inscripcions estaran obertes a partir del dia 5 
de maig i fins al 24 de maig, o fins que s’arribin als 
20.000 inscrits. L’organització es reserva el dret 
a tancar les inscripcions abans d’aquesta data, si 
calgués per raons organitzatives, així com fer una 
reserva de places. 

Només es podran efectuar les inscripcions a través 
d’Internet: www.nike.com.

EL PREU DE LA INSCRIPCIÓ ÉS:
Del 5 de maig i fins que s’esgotin les 20.000 
places: 20€ per a corredors inscrits amb chip propi 
ChampionChip, o 21€ per a aquells que no en 
disposin. 

La inscripció només és vàlida quan el participant 
omple els camps i efectua el pagament a través de la 
pàgina web. 

Per a totes les inscripcions realitzades a través de la 
pàgina web, l’Organització no es fa responsable de 
qualsevol problema tècnic, de hardware o software, 
de connexió, de transmissió de dades o de qualsevol 
altre error o disfunció que eviti la correcta recepció 
del formulari omplert, o del justificant de pagament 
de la quota de la inscripció. La persona inscrita haurà 
d’imprimir el resguard de la seva inscripció i presentar-
lo, juntament amb el seu DNI, en el moment de retirar 
la seva samarreta-dorsal. 

El dret a totes les contrapartides especificades a 
l’article 20 del present reglament només es podrà 
exercir en les dates i llocs definits per l’organització. 

La sortida estarà organitzada per marques, i només 
aquells corredors que hagin indicat la seva marca 
acreditada al moment d’inscriure’s podran accedir als 
calaixos de sortida.

Durant la recollida de les samarretes-dorsal, 
l’organització es reserva el dret a sol·licitar als 
corredors inscrits en un determinat calaix de sortida 
que acreditin la seva marca en 10 quilòmetres. 
Aquesta marca haurà d’haver estat obtinguda durant 
els últims 12 mesos en una cursa de 10 quilòmetres 
homologada, o a la Cursa Bombers de Barcelona 
2014. 

Aquells corredors que en el moment de la inscripció 
no indiquin que desitgen accedir a un calaix de sortida 
perdran aquest dret. El mateix passarà amb aquells 
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corredors que el dia de la prova no portin la polsera o 
algun altre material acreditatiu del seu dret a accedir a 
un determinat calaix de sortida. 
La inscripció a la cursa és personal i intransferible. 
No s’admetran devolucions de l’import de la inscripció 
per cap causa. 
L’organització es reserva el dret a rebutjar qualsevol 
inscripció que no accepti els Termes i Condicions de 
l’esdeveniment que queden exposats al reglament. 

INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI: L’organització 
es reserva el dret a fer inscripcions fora de termini, 
sota les circumstàncies que estimi oportunes, a l’Expo 
de la Cursa, a un preu per determinar. Aquest preu 
s’aplicarà a qualsevol corredor, independentment de si 
té o no xip, etc. Si existís la possibilitat d’inscriure’s 
fora del termini, l’organització ho comunicaria a través 
de www.nike.com i de facebook.com/nikerunningspain.

RECOLLIDA DE LA SAMARRETA-DORSAL: La 
recollida de la samarreta-dorsal amb tecnologia Nike 
Dri-FIT es portarà a terme a partir del 25 de maig de 
2015, havent reservat cita prèviament en funció de 
la disponibilitat d’horaris del formulari d’inscripció a 
l’esdeveniment. Serà a la botiga Nike d’El Corte Inglés 
de Portal de l’Àngel. Trobareu més informació sobre 
la recollida a www.nike.com y wwww.facebook.com/
nikerunningspain.
La samarreta-dorsal és un article personal i 
intransferible. La persona inscrita només podrà 
participar amb la samarreta-dorsal que li ha estat 
assignada i accepta no permetre’n l’ús a cap tercera 
persona durant l’esdeveniment. 
Per poder participar a la Cursa, és imprescindible fer-
ho amb la samarreta-dorsal o amb el dorsal de paper 
en els casos que correspongui, entregada a la Fira de 
la Cursa. Qui pretengui participar sense cap d’aquests 
elements serà retirat del recorregut.

ARTICLE 7. EL XIP DE CRONOMETRATGE
La recollida del xip (per a aquells corredors que 
no disposin de xip propi ChampionChip) també es 
realitzarà a l’Expo de la Cursa, juntament amb la 
samarreta-dorsal. 

És obligatori tornar el xip de cronometratge un cop 
finalitzada la cursa. L’atleta és responsable del seu 
xip. En cas de pèrdua o extraviament haurà de pagar 
un import de 10€. En cas de saber que no serà 
utilitzat, es pot entregar directament a l’Expo de la 
Cursa o bé enviar-lo per correu a l’apartat de correus 
12015, 08080 de Barcelona, a l’atenció de We Run 
Barcelona - Cursa Bombers de Barcelona.
L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer a la 

classificació oficial de la prova. 

El temps de cursa només serà enregistrat si el 
participant porta posat correctament (cordat als 
cordons de la vamba) el seu xip personal, assignat 
durant la recollida de samarretes. No es podrà 
participar a la Cursa sense el xip de cronometratge. 

ARTICLE 8. ASSISTÈNCIA MÈDICA
L’organització comptarà amb un servei mèdic 
especialitzat al llarg del recorregut. 

ARTICLE 9. CLASSIFICACIONS
Per a la confecció de les classificacions es tindrà en 
compte el temps net o real. Tanmateix, per optar a 
premis segons les categories del present reglament, 
es tindrà en compte el temps oficial (el computat des 
que es marca la sortida fins que el corredor passa per 
la meta), única dada vàlida a l’hora d’optar a premis. 
Vegeu l’article 162 del Reglament de Competició de la 
IAAF.

Les classificacions dels corredors són competència 
única dels membres del Comitè d’Organització i del 
Comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme.
Les classificacions es publicaran a la pàgina web de la 
cursa www.nike.com, a partir del 13 de juny.

ARTICLE 10. DESQUALIFICACIONS
El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres 
estan facultats per retirar durant la prova:
1. A qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
2. A tots els atletes que no realitzin el recorregut 
complet.
3. A tots els atletes que no tinguin dorsal o que no el 
portin visible.
4. A tot aquell atleta que dobli o manipuli la publicitat 
del dorsal.
5. A tot aquell atleta que manifesti un comportament 
no esportiu o es reiteri en protestes davant 
l’Organització al marge d’allò estipulat a l’article 11 
del present Reglament. 
L’organització podrà desqualificar, fins i tot abans del 
dia de la prova, aquelles persones que falsifiquin o 
intentin falsificar una marca en una cursa homologada 
o a la Cursa Bombers de l’any passat, amb l’objectiu 
d’obtenir una plaça en un dels calaixos de sortida. 
Igualment, podrà ser desqualificat aquell que falsifiqui 
o intenti falsificar el dorsal o la samarreta-dorsal. 

Així mateix, l’Organització o la Guàrdia Urbana estan 
facultades per retirar durant la prova qualsevol atleta 
el ritme mitjà de la cursa del qual sigui més lent que 8 
minuts per quilòmetre, ja que s’entén que superarà el 
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sostre de duració màxima autoritzada d’ocupació de la 
via pública. 

ARTICLE 11. RECLAMACIONS
Les reclamacions relatives a la classificació hauran 
de fer-se per escrit al Comitè Organitzador, adjuntant 
la quantitat de 40€. Aquesta quantitat quedarà en 
dipòsit fins que el citat Comitè resolgui la reclamació 
presentada, amb el temps necessari per efectuar 
les comprovacions i consultes oportunes. Només si 
la sentència emesa considerés que la reclamació 
és justificada, es procediria a retornar la quantitat 
dipositada. El participant que no s’ajusti a aquest 
procés podrà ser desqualificat per aplicació de l’article 
10 del present reglament. 

ARTICLE 12. ANTIDOPATGE
Es podrà efectuar control antidopatge als tres primers 
homes i dones classificats, així com a aquells corredors 
que el Comitè Organitzador o els representants 
federatius considerin oportú, d’acord amb la normativa 
vigent de la IAAF i la FCA. 

ARTICLE 13. VEHICLES
Els únics vehicles autoritzats per seguir la prova 
són els designats per l’Organització. Està totalment 
prohibit seguir els corredors en cotxe, moto, bicicleta 
o patins, pel perill que podria suposar per als atletes. 
Pel mateix motiu, tampoc està permès córrer portant 
cotxets o cadiretes de nens, ni amb animals. 

ARTICLE 14. PREMIS
S’estableixen premis per als tres primers guanyadors 
de cada categoria. El dia de la cursa NOMÉS 
s’entregaran al pòdium els premis dels 3 primers 
guanyadors ABSOLUTS MASCULINS i FEMENINS. Els 
altres premis seran entregats amb posterioritat, a la 
carpa habilitada per a aquesta finalitat. L’organització 
no podrà garantir el premi d’aquells corredors que no 
el recullin el dia de la prova.
Tots els premis masculins i femenins de la general 
i categories es donaran atenent el temps d’arribada 
(temps oficial).

S’estableixen els següents premis: 

INDIVIDUAL

ABSOLUTA MASC. i FEM.
       1r trofeu 
       2n trofeu
       3r trofeu

JÚNIOR MASC. i FEM.
       1r trofeu 
       2n trofeu
       3r trofeu

VETERANS 1, MASC. i FEM.
       1r trofeu
       2n trofeu
       3r trofeu

VETERANS 2, MASC. i FEM.
       1r trofeu
       2n trofeu
       3r trofeu

 BOMBERS
        1r trofeu
        2n trofeu
        3r trofeu

ARTICLE 15. RESPONSABILITAT
La participació a l’esdeveniment està sota la 
responsabilitat i risc dels participants. El participant, 
en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se 
físicament apte per a l’esdeveniment. 

ARTICLE 16. ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
Aquest any, l’organització comptarà amb una 
assegurança d’accidents esportius per a tots els 
participants a la cursa. 

ARTICLE 17. ACCEPTACIÓ
Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el 
present reglament i, en cas de dubte o de sorgir alguna 
situació no reflectida en aquest, acceptaran allò que 
disposi el Comitè Organitzador. 
La signatura de la inscripció dels participants (i la 
inscripció en sí, en el cas d’Internet), implica haver 
llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació 
s’exposa: 
“Certifico que em trobo en bon estat físic. Eximeixo 
NIKE, els espònsors o patrocinadors comercials, els 
directius, els treballadors, l’empresa organitzadora 
de l’esdeveniment i la resta d’organitzadors, de 
tota responsabilitat que es pogués derivar de la 
meva participació a l’esdeveniment, com ara la 
pèrdua d’objectes personals per robatori o altres 
circumstàncies.”

Renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de 
la meva participació a l’esdeveniment. Autoritzo als 
organitzadors de l’esdeveniment que gravin totalment o 
parcialment la meva participació en aquest, mitjançant 
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fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i 
qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo 
tots els drets relatius a la seva explotació comercial 
i publicitària que considerin oportú exercir, sense 
dret per part meva a rebre cap mena de compensació 
econòmica.”

En el cas dels participants menors de 18 anys, aquests 
hauran de presentar a l’Expo de la Cursa l’autorització 
paterna corresponent. 

La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No 
s’admetran devolucions, en cap cas, de l’import de la 
inscripció. 

L’organització no assumirà cap responsabilitat si 
l’esdeveniment se suspèn o s’aplaça per raons de força 
major.

ARTICLE 18. REGLAMENTACIÓ
Tot el previst als articles anteriors serà dictaminat per 
allò que disposa el vigent Reglament de Competicions 
de la Real Federació Espanyola d’Atletisme. 

ARTICLE 19. PRIVACITAT
Les dades personals dels inscrits seran incorporades 
a un fitxer propietat d’American Nike S. L. i dels 
patrocinadors de l’esdeveniment, amb la finalitat 
de cursar la sol·licitud d’inscripció, gestionar les 
classificacions i els resultats, i enviar publicitat 
sobre campanyes i productes. Amb la seva signatura, 
el participant consent expressament i autoritza a 
American Nike S.L. perquè tracti les seves dades 
personals segons les finalitats exposades a l’apartat 
anterior.

ARTICLE 20
El cànon d’inscripció a la cursa dóna dret a:
1. Una plaça per participar a la We Run Barcelona - 
Cursa Bombers.
2. Una exclusiva samarreta-dorsal de màniga curta 
amb tecnologia Nike Dri-FIT de la We Run Barcelona - 
Cursa Bombers. 
3. Servei de guarda-roba a la cursa (a l’arribada).
4. Hidratació a la sortida, durant la cursa i a la meta.
5. Assegurança d’accidents esportius.
6. Cronometratge ChampionChip i inclusió en els 
resultats de la competició.

Tots aquests drets només es podran exercir en 
els terminis i llocs que defineixi i comuniqui 
l’organització.  
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