21ª COMBINADA DE CURSES DE PORTADORS
DE SACS D'AVELLANES
Les Comissions organitzadores de la Fira de Sant Jaume de Reus, la Firagost de Valls i la
Fira de l'Avellana de Riudoms a la fi de divulgar per tot, el coneixement de les propietats
que reuneix l'avellana, i donat que el seu àmbit de cultiu es concentra, principalment a les
nostres contrades, han decidit d'aglutinar esforços i premiar com es mereix els esportistes
que participin en les diferents curses de portadors de sacs d'avellanes que s'organitzen, i
per aquest motiu convoca la 21ª COMBINADA DE CURSES DE PORTADORS DE SACS
D'AVELLANES (58 Kgr), que es regirà per les següents bases:
1. LOCALITATS QUE CONVOQUEN LA COMBINADA: Les ciutats i poblacions de
Reus, Valls i Riudoms, convocaran cadascuna de les curses de portadors de sacs
d'avellanes, d'uns recorreguts mínims de 800 metres i màxims 1500 metres, amb la
normativa peculiar de cada lloc, per a les dates que s'anoten a continuació:
REUS
VALLS
RIUDOMS

Fira de Sant Jaume
Firagost
Fira de l'avellana

23 de juliol de 2017
01 d'Agost de 2017
13 d'agost de 2017

20.15 h
23.00 h
19.30 h

Totes les curses seran puntuables pel GRAN PREMI UNIÓ Corporació Alimentaria
patrocinador de Trofeu Exclusiu a atorgar al guanyador de la Combinada.
2. PARTICIPANTS I DRETS DELS PARTICIPANTS: La inscripció màxima a cada
lloc serà de 15 participants masculins. En aquesta 21ª Combinada, és necessari
participar a les 3 curses per a obtenir el GRAN PREMI UNIÓ i tots aquells que
participin en la 1ª cursa, tenen reservada la inscripció a les següents fins 48 hores
abans de celebrar-la. Els participants podran portar la vestimenta esportiva que
vulguin, amb l'única reserva que no poden portar roba de color groc, donat que
aquest color serà exclusiu per al líder de la Combinada. La Organització proveirà la
samarreta del líder, que li serà d'ús obligatori en les diferents fases i a la final. No
es permet la participació als menors de 18 anys.
3. Podran participar noies en qualsevol de les tres curses de la combinada. En tot
moment, la organització de cada prova prendrà les decisions necessàries
d’organització i els premis. El sac que portaran serà de 28 kg.
Per a que es pugui realitzar una cursa exclusivament de noies serà necessari que
s’hi inscriguin almenys tres persones. La participació femenina tant si és conjunta o
separada motivarà una classificació independent i no rebran cap puntuació. El
nombre màxim de participants serà de sis noies.
La organització de la combinada entregarà a Riudoms un diploma acreditatiu a les
noies que participin a les tres curses.
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4. PUNTUACIONS A ATORGAR ALS GUANYADORS: Per determinar el guanyador
de la Combinada, s'estableix la següent taula de puntuació, que les diferents
Organitzacions atorgaran en tancar la classificació de la seva cursa.
Lloc de classificació

Puntuació

1er

200 punts

2on

170 punts

3er

150 punts

4rt

130 punts

5è

110 punts

6è

100 punts

7è

90 punts

8è

80 punts

9è

70 punts

10è

60 punts

11è

50 punts

12è

40 punts

13è

30 punts

14è

20 punts

15è

10 punts

5. PREMIS: Cada localitat, i en el dia de la celebració de la respectiva cursa atorgarà,
com a mínim, els següents premis:
Primer classificat

Trofeu institucional i 120 EUROS en efectiu

Segon classificat

Trofeu institucional i 100 EUROS en efectiu

Tercer classificat

Trofeu institucional i 80 EUROS en efectiu

A la localitat de Riudoms al termini de la seva cursa es computaran els punts per a
accedir al GRAN PREMI DE LA COMBINADA, i es declararà guanyador al
corredor que havent participat a les tres curses tingui major nombre de punts. En
cas d'empat serà determinant la menor relació de temps emprat.
El premi consistirà en un trofeu de disseny exclusiu i de notable valor material i
artístic acompanyat d'un DIPLOMA, amb la signatura dels respectius Directors de
les curses celebrades, que acrediti la legitimitat de la proesa realitzada. La resta de
premis els decidirà l’organització de cada prova.
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6. JURAT: Cada localitat nomenarà els seus respectius jurats per a determinar els
guanyadors. Els Organitzadors de les curses de Reus i Valls, o els seus
representants podran estar presents a la cursa de Riudoms, per a verificar
conjuntament el guanyador del GRAN PREMI UNIÓ.
7. RESPONSABILITAT: Cadascun dels participants inscrits a les diferents proves hi
participa sempre voluntàriament i sota la seva responsabilitat, renunciant a
qualsevol tipus d'acció en cas d'accident o contratemps.
8. RECLAMACIONS: Per part dels participants a les curses de Portadors de sacs
d'avellanes, es podran presentar en els quinze minuts posteriors a l'acabament de
la cursa, i als respectius Jurats de cada localitat, les al·legacions que es tinguin per
convenient en cas de disconformitat en el veredicte. Per exercir aquest dret, el
participant haurà de fer-ho per escrit en els impresos que tindrà a disposició la
Organització respectiva i haurà de dipositar prèviament la quantitat de QUINZE
EUROS que li seran retornats sempre i quan la resolució final li sigui favorable.
9. REPARTIMENT DEL PREMI: Es farà a la localitat de Riudoms una vegada
finalitzada la seva prova final. En un interval de quaranta minuts, es procedirà al
lliurament del GRAN PREMI UNIÓ de la Combinada.
10. La participació a qualsevol de les curses convocades implica:
a) El coneixement i la total acceptació del Reglament i de les Bases respectives es
de cada localitat.
b) La supeditació, pel que fa a la Combinada, de tot el que queda determinat en
aquestes bases.
c) Les decisions que prenguin els respectius jurats, seran d'obligat compliment i no
podran ser apel·lades.
d) L'organització es reserva el dret de poder variar, si ho creu necessari, el
contingut de les presents bases.
REUS, VALLS I RIUDOMS juliol de 2017

FIRA SANT JAUME

Reus Promoció
c/. Sant Joan, 34-A
Tel. 977 326 363
43204 Reus
combinadareus@gmail.com

FIRAGOST 2017
CAMBRA DE COMERÇ
Jacint Verdaguer, 1
Ap. Correus, 95
Tel. 977 600 909
43800 Valls
info@coopvalls.cat

37a. FIRA DE
L'AVELLANA
FIRA DE ST. LLORENÇ
AJUNTAMENT DE
RIUDOMS
Tel. 977 850 350
43330 Riudoms
firaavellana@riudoms.
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