25/9/2016

Reglament Milla i 5Kongrés

 Milla Urbana Congrés 
 Cursa 5Kongrés 
REGLAMENT GENERAL DE LES CURSES
1. Cursa oberta a tothom sense distinció de categoria, edat i sexe.
2. Recorregut: Sortida i arribada , carrer Felip II.
3. Premis: Entrega al carrer Felip II, a lloc de l’empostissat.
Trofeus als tres primers classificats de cada categoria, tan masculina com femenina.
En les categories “CURSA ESPECIAL CONGRÉS” tots els participants tindran una medalla.
En les curses de 50 m. i 150 m. (curses 8, 9 i 10) obsequiarem els participants amb el que ens ofereixin els nostres
patrocinadors, però no hi haurà trofeus ni medalles.
4. Tots els participants, en totes les categories, estaran coberts per una assegurança.
5. Es farà entrega d’una bossa amb una samarreta commemorativa a tots els corredors que hagin arribat al final de
la cursa y corregut amb el dorsal (no es faran canvis).
6. El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació d’aquest reglament. L’organització es reserva el dret de
desqualificar a qualsevol participant que no compleixi el reglament i decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui
prevista.
REGLAMENT DE LES CURSES INFANTILS, JUVENILS I CURSA ESPECIAL CONGRÉS
1. Llocs d’ inscripció:
Caseta Comissió de Festes, Plaça del Congrés i Gimnàs Yawara c/Concepció Arenal, 164.
2. La inscripció es tancarà el dia 8 d’Octubre de 2016 a les 20.00 hores o quan s’esgotin els dorsals.
Límit d’inscripció: 450 participants
3. Preu inscripció: 2,00 €
REGLAMENT DE LA “MILLA URBANA CONGRÉS” i DE LA CURSA “5KONGRÉS”
1. Inscripció: http://millacongres.cat
Límit d’inscripció: 250 participants
La inscripció es tancarà el dia 7 d’Octubre de 2016 a les 20.00 hores
2. Preu inscripció:
•MILLA URBANA CONGRËS:6,00 €
•CURSA 5KONGRÉS: 8,00€
3. La Comissió organitzadora subministrarà un xip electrònic (EOS) a cada corredor, que haurà de ser retornat a
l’arribada de la cursa. En cas de no retornar el xip, es reclamarà la quantitat de 10,00 €.
4. L’ús del xip i dorsal és obligatori: permet tenir accés a la informació del temps realitzat. Per a una correcta
utilització cal lligar al xip al cordó del calçat del peu dret i el dorsal s’ha de posar al pit de forma visible.
5. La recollida dels dorsals i els xips es farà el mateix dia de la cursa, prèvia presentació del DNI o el comprovant del
pagament, d’acord amb l’horari de les curses:
• De 9.00 a 9.30 h. participants cursa “CURSA 5KONGRÉS”
• De 11.30 a 12.15 h. participants “MILLA URBANA CONGRÉS”
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