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FITXA TÈCNICA DE LA CURSA BOMBERS 
 
Nom: Cursa Bombers de Barcelona 
Data: diumenge 7 maig 2017 
Hora de sortida: 9:00h 
Lloc de sortida/arribada: Av. Marquès de l’Argentera 
Distància: 10Km 
Hora tancament cursa: 10:45h 
 

EL RECORREGUT 
 

 
 

Carrer a carrer 
Avinguda Marquès de l’Argentera à Pla de Palau à Passeig Isabel II à Passeig Colom à 
Monument a Colom à Passeig Josep Carner à Avinguda del Paral·lel à Carrer Floridablanca 
à Carrer Urgell à Gran Via de les Corts Catalanes à Plaça Tetuan à Gran Via de les Corts 
Catalanes à Carrer de la Marina à Carrer Ausiàs Marc à Passeig de Sant Joan à Ronda 
Sant Pere à Plaça Urquinaona à Via Laietana à Plaça Antoni Lopez à Passeig Isabel II à 
Pla del Palau à Avinguda Marquès de l’Argentera (meta). 
 
 
 
 
 
 



	

	

Altimetria 

 
 

Com arribar a la sortida / meta 
 
Transport públic 
 
Metro 

- L4: Barceloneta 
 
Bus 

- D20 (Pg. Marítim / Ernest Lluch) 
- H14 (Paral·lel / Fòrum) 
- V15 (Barceloneta / Vall d’Hebron) 
- 14 (Pl. Palau / Bonanova) 
- 39 (Barceloneta / Horta) 
- 45 (Pg. Marítim / Horta) 
- 51 (Pla de Palau / C. Meridiana) 
- 59 (Pg. Marítim / R. M. Cristina) 
- 64 (Barceloneta / Pedralbes) 
- 120 (El Raval) 
- Bus turístic, Pla de Palau de la ruta vermella 

 
Cotxe particular 

- Zona d’aparcament de la Mar bella, metro Ciutadella-Vila Olímpica 
3,5km fins a la sortida. 

 
 
 
  



	

	

FIRA DEL CORREDOR A L’ESTADI OLÍMPIC: RECOLLIDA DE SAMARRETA I DORSAL 
 

ADREÇA:  
Estadi Olímpic Lluis Companys. Plaça Nèmesi Ponsatí s/n, 08038 Barcelona 
 
Com arribar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIS 
Divendres 5 de maig de 10h a 20h. 
Dissabte 6 de maig de 10h a 20h. 
 
No es podrà accedir amb animals ni 
bicicleta. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESCINDIBLE PER RECOLLIR EL DORSAL: 
- comprovant d’inscripció  
- DNI  
 
*En cas de recollida en nom d’una altra 
persona, caldrà presentar el comprovant 
d’inscripció corresponent i una fotocòpia del 
DNI de la persona.

 
Amb la teva inscripció tindràs un 2x1 a Open Camp. Vàlid fins el 28 de maig. 
 

  
 



	

	

CONSELLS PER LA CURSA BOMBERS 
 

- La sortida és a les 9:00h del matí. Arriba amb temps per tal de poder deixar allò que 
necessitis al guarda-roba i poder escalfar bé. 
 

- El mes de maig ja comença a ser calorós, hidrata’t bé abans de la Cursa. 
 

- Porta el dorsal col·locat correctament a la part del davant de la samarreta. A la bossa del 
corredor trobaràs imperdibles: 
https://www.facebook.com/CursadeBombers/videos/1850485401832544/  

 
- A la part posterior del dorsal, introdueix les teves dades i un telèfon d’emergència d’un 

familiar o amic. 
 

- Recorda que el xip ha d’anar lligat a la vamba per tal que marqui bé el teu temps: 
https://www.facebook.com/CursadeBombers/videos/1854409338106817/  

 
- El teu dorsal tindrà un color que identifica el calaix de sortida on t’has de situar. Situa’t 

allà on et correspon per tal de fer que tothom pugui córrer al seu ritme. 
 

 
 

- No surtis al màxim, dosifica les forces per a tot el recorregut. Cal realitzar la cursa a un 
ritme constant. 

 
- Avituallaments: seran amb got de paper-cartró. Aquí t’expliquem la tècnica adequada 

per a beure amb got:  
https://www.facebook.com/CursadeBombers/videos/1857725001108584/  
 
1. Redueix la velocitat i agafa el got amb tranquil·litat 
2. Utilitza la tècnica de la pinça per beure: aixafa la part superior per dosificar l’aigua 

que beus. 
 

 
 

  



	

	

SERVEIS AL CORREDOR 
 
Tots els corredors inscrits a la Cursa Bombers 2017 podran gaudir de diferents serveis per tal que 
la prova sigui el màxim de còmoda. 
 
Cronometratge 
El cronometratge anirà de la mà de Championchip, empresa catalana amb una gran experiència. 
Tots els participants passaran un control de temps a la sortida, al quilòmetre 5 i a l’arribada.  
 
Avituallaments 
La Cursa tindrà un total de 3 avituallaments:  
Primer: situat al quilòmetre 4,1 al carrer Urgell de Barcelon. 
Segon: al quilòmetre 7,2  al carrer Ausiàs Marc, entre Sardenya i Sicília. 
 
Tots dos estaran senyalitzats amb diferents cartells uns metres abans perquè tots els corredors el 
tinguin ubicat. Estaran ubicats a totes dues bandes del carrer. 
 
Últim: El darrer estarà ubicat després de la meta. 
 
Guarda-roba 

Ubicació: CEM Ciutadella (pavelló i pista exterior)  

Funcionament: 

- Estarà dividit en dos espais (el pavelló i la pista exterior). 

- Serà obligatori anar-hi canviat i amb la bossa preparada per entregar a l'equip de guarda-roba 
per poder accedir a l'espai habilitat. 

- S’entregarà una polsera identificativa.  

Serveis mèdics 
Tots els corredors inscrits a la cursa disposaran d’assistència mèdica durant la Cursa en cas que 
sigui necessari. 
 
Llebres de ritme 
Per a la Cursa Bombers de Barcelona 2017 s’han preparat diferents llebres de ritme per ajudar els 
corredors a aconseguir els seus objectius. Aniran identificades amb unes banderoles visibles per a 
tothom. 
 
Ritmes: 37’, 40’, 50’, 55’, 1h00’, 1h05’, 1h10’. 
 

 
 
 
 
 
 



	

	

REGLAMENT 
 
• Art. 1. La cursa dels Bombers tindrà lloc el diumenge 7 de maig del 2017. La sortida estarà 
situada a l’Avinguda Marquès de l’Argentera a les 9:00 hores. 
 
• Art. 2. La prova està oberta a tots els ciutadans. El mínim d’edat per participar a la prova és de 
16 anys. Els menors de 18 anys (16-17 anys) hauran d’estar autoritzats pels tutors legals. 
 
• Art. 3. Distància: 10 km. Homologada per la RFEA. 
 
• Art. 4. El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. Disposarà de 3 
punts d’avituallament i estaran situats als quilòmetres 4,1, al 7 i a l’arribada. 
 
• Art. 5. El tancament de la cursa es produirà al cap d’una hora i mitja d’haver començat. 
 
• Art. 6. És obligatori l’ús de xip de cronometratge. Si no es disposa de xip de propietat (xip groc), 
qui vulgui participar haurà d’adquirir un xip d’un sol ús al preu de 2€, IVA inclòs. 
 
• Art. 7. La inscripció té un cost de 17 € més 2€ en cas d’utilitzar un xip de lloguer. En cas de no 
participar no es retornarà l’import de la mateixa, ni del xip blanc, si és per causes no imputables a 
l’organització. 
 
• Art. 8. Les inscripcions es faran on-line seguint les indicacions de l’apartat “INSCRIPCIONS” 
 
• Art. 9. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin 16.000 inscrits o el dia 30 d’abril a les 23:59 
hores. 
 
• Art. 10. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o força major. 
 
• Art. 11. Els atletes es distribuiran en calaixos en funció de la marca acreditada en curses 
homologades de la present temporada o l’anterior segons consti en el registre de Championchip. 
 
S’organitzaran en vuit calaixos: 
Homes / Dones 
Vermell <37’ / <40’ 
Verd 37’-40’ / 40’-43’ 
Taronja 40’-43’ / 43’-46’ 
Groc 43’-46’ / 46’-50’ 
Blau 46’-50’ / 50’-55’ 
Fúcsia 50’-55’ / 55’-60’ 
Negre (negatiu) >55’ / >60’ 
Blanc: sense temps 
 
• Art. 12. S’efectuaran quatre sortides; la primera a les 8:56 h per a atletes amb cadira de rodes i 
tres sortides més cada 3’ a partir de les 9:00 h. 
Aquestes sortides agruparan: 
Calaixos Vermell – Verd – Taronja – Groc 
Calaixos Blau – Fúcsia 
Calaixos Negre – Blanc 
 



	

	

La classificació s’efectuarà en temps real. 
 
• Art. 13. Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per 
l’organització i que compleixin una missió específica. 
 
• Art. 14. Els dorsals i xips s’hauran de recollir els dies i franja horària que s’ha sol·licitat en funció 
de les disponibilitats. EL DIA DE LA CURSA NO S’ENTREGARÀ CAP DORSAL. 
 
• Art. 15. El fet de no retirar el dorsal i el xip en els dies establerts significa la renúncia als 
mateixos i a la participació sense dorsal. (Consulteu l’apartat Recollida de dorsal i xip) 
 
• Art. 16. La prova forma part de les curses de la challenge 10k, corresponent al calendari 2016-
2017. 
 
• Art. 17. És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la samarreta de forma que sigui 
visible. 
 
• Art. 18. La participació a l’esdeveniment es farà sota la responsabilitat i propi risc dels 
participants a la cursa. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els/les 
participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se ells/es mateixos/es o a terceres persones. 
 
• Art. 19. Es podrà participar amb cadira de rodes o carro d’atletisme, però no amb handbike. 
 
• Art. 20. Les persones amb discapacitat visual han d’anar degudament identificades, així com la 
persona que els faci de guia. Els guies aniran sense xip. 
 
• Art.21. Per optar a la classificació de la categoria de discapacitats visuals, discapacitats 
intel·lectuals, paràlisi cerebral i cadira de rodes cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa 
de la discapacitat a l’adreça info@cursadebombers.barcelona. En cas que es necessiti guia caldrà 
indicar-ne les dades (nom, cognoms, DNI o passaport, data de naixement, telèfon mòbil i correu 
electrònic). 
 
• Art. 22. El lliurament de premis de les categories discapacitat visual, discapacitat intel·lectual, 
paràlisi cerebral i cadira de rodes es farà sempre que hagin participat a la prova un mínim de 3 
esportistes, siguin homes o dones.  
 
• Art. 23. Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de 
naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, 
seguint la normativa establerta. 
 
• Art. 24. El fet d’inscriure’s a la prova implica l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de 
curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA). L’organització decidirà sobre qualsevol 
incidència que no estigui prevista. 
 

 
  



	

	

MÉS INFORMACIÓ 
 
Web de la cursa: www.cursadebombers.barcelona 
 
Xarxes socials: 
Facebook: @cursadebombers 
Twitter: @cursadebombers 
Instagram: @cursadebombers 
 
També les xarxes socials de l’Ajuntament de Barcelona: 
Facebook: @bcnesports 
Twitter: @BCN_esports 
Instagram: @bcnesports 

 
 
  



	

	

PATROCINADORS CURSA BOMBERS BARCELONA 2017 
 
 


