
 

 

 
:: Presentació :: 

 
El Grup Fondistes Blanes repeteix en l’organització de l’Escalada a Sant Joan, una cursa 
diferent, curta (1,3km) però molt intensa degut als 666 escalons que s’hauran de 
remuntar fins al Castell de Sant Joan, a 170 metres d’alçada. 
 
La cursa, que està oberta tant a caminants com a corredors, es celebra el dilluns 23 de 
juny, coincidint amb vàries activitats que es realitzen al passeig de mar de Blanes en 
motiu de la revetlla de Sant Joan. La sortida será desde la mateixa platja a les 
19:30. Els primers 100 metres del recorregut són a la mateixa platja, per després fer 
uns 500 metres fins enfilar les primeres escales. A partir d’aquí, diferents trams 
d’escales ens portaran fins el mateix Castell de Sant Joan de Blanes on s’hi situa la línea 
d’arribada. 
 

:: Reglament :: 
 
Art. 1: El GRUP FONDISTES BLANES organitza la segona edició de l’ESCALADA A SANT 
JOAN que es celebra el dilluns dia 23 de juny de 2014 per un circuit d’1,3km sortint 
de la platja i pujant per les escales fins al Castell de Sant Joan. 
 
El Grup Fondistes Blanes compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Blanes, així 
com amb el suport del Consell Comarcal de la Selva i el Consell Esportiu de la Selva. 
 
Art. 2: Aquest esdeveniment és obert a tothom. El fet d’inscriure-s’hi i/o participar-hi 
comporta l’acceptació del reglament de la prova. Tot allò que no sigui expressament 
regulat en aquest reglament queda sota el criteri d’allò que la Comissió Organitzadora 
decideixi. 
 
Art. 3: Assegurança esportiva 
Pel sol fet d’inscriure’s, tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents 
esportius conforme a la Llei de l’Esport aprovada pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de 
juliol i que compleix amb les exigències de l’esmentada llei: a) Assegurança de 
Responsabilitat Civil; b) Indemnització per pèrdues anatòmiques, funcionals o de 
defunció i c) asistència sanitària  il·limitada als centres concertats. 
 
Art. 4: Inscripció i recollida de dorsals 
El preu de la inscripció és de 5 €. Tots els corredors tindran un obsequi dels Fondistes 
Blanes en recollir el dorsal. 
 
Les inscripcions s’han de fer per internet al web http://www.fondistesblanes.cat. El 
termini d’inscripció finalitza el divendres 20 de juny de 2014 a les 12:00. Les 
inscripcions es tancaran en arribar als 200 participants.  
 
En cas de no arribar als 200 participants el dia 20 de juny, es realitzaran inscripcions el 
mateix dia de la cursa abans de la sortida. 
 

http://www.fondistesblanes.cat/


 

 

 
Estaran exempts de pagament però no de participació els menors de 6 anys, sempre 
que un adult els acompanyi durant tot el recorregut. 
 
Un cop realitzada la inscripció, no se’n tornarà l’ import si la no-participació de l’atleta es 
produeix per causes no imputables a l’organització. 
 
Recollida de dorsal 
El dorsal es podrà recollir a la sortida el mateix dia de la cursa al passeig de mar de 
Blanes entre les 18:30 i les 19:15. Els participants hauran de dur el dorsal facilitat per 
lʼorganització davant, enganxat a la samarreta i de forma ben visible. 
 
Art. 6: Premis 
 
Tindran premis els 3 primers homes i les 3 primeres dones de cadascuna de les tres 
categories d’edat establertes. L’entrega de premis será a les 21:00 en el punt de sortida 
(passeig de mar de Blanes). 
 
Les categories en les quals es dividirà els participants per a premiar les tres primeres 
posicions tant masculines com femenines seran: Juvenil (nascuts a partir del 1996, 
aquest inclòs), Senior (nascuts entre 1974 i 1995, amdós inclosos) i Veterans (nascuts 
fins el 1973, aquest inclòs). 
 
Art. 7: Es donarà un temps límit de 45 minuts per a fer tot el recorregut. 
Els participants que decideixin abandonar ho podran fer en qualsevol punt de la cursa, 
comunicant-ho al membre de lʼorganització més proper. 
 
Art. 8: Les reclamacions només s’acceptaran durant els 30 minuts posteriors a la prova i 
hauran de ser presentades per escrit al jutge-àrbitre, acompanyades de 50 € de dipòsit. 
En cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit. La decisió del jutge-àrbitre 
serà inapel·lable. 
 
Art. 9: El Grup Fondistes Blanes no es responsabilitzarà dels danys físics, materials o 
morals que puguin sofrir els participants o espectadors per causes no relacionades amb 
l’organització de la cursa. La cursa no es fa en circuit tancat, de manera que serà 
responsabilitat dels participants circular amb la deguda precaució per tal dʼevitar 
accidents per col·lisió i altres. 
 
Art. 10: Serà motiu dʼexpulsió no tenir cura de lʼentorn per on es desenvolupa la prova, 
o mostrar actituds poc respectuoses, deixant aquesta valoració a opinió de 
lʼorganització; així com no avisar al membre de lʼorganització més proper de qualsevol 
incident o no prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun tipus d'accident. 
 
Art. 11: Lʼorganització es reserva el dret dʼanul·lar la cursa o de modificar el recorregut 
si per qualsevol circumstància ho creu convenient. 
 
 



 

 

 
:: Informació i aspectes a tenir en compte :: 

 
:: Servei de guarda-roba :: 
 
Posarem a la vostra disposició aquest servei al passeig de mar on podreu recollir les 
bosses un cop finalitzeu la cursa. 
 
:: Avituallaments :: 
 
Hi haurà un sol avituallament, localitzat al Castell de Sant Joan (arribada), amb aigua, 
fruita i coca de Sant Joan. 
 
 

 


