
 

21,097KM - MITJA MARATÓ DE FIGUERES

ART. 1

L’Ajuntament  de  Figueres  i  l’Associació  Atlètica  Mitja  Marató  Figueres
organitzen la Mitja Marató de Figueres.

ART. 2

La distancia de la cursa és de 21,097 km (certificada i homologada oficialment
per  la  Federació  Catalana  d’Atletisme).  Es  durà  a  terme el  diumenge  4  de
desembre de 2016 a les 10 hores.

ART. 3

El  recorregut  transcorre  pels  municipis  de  Figueres,  Vilabertran,  Peralada,
Cabanes i arribada a Figueres.

La sortida serà al carrer Pujada del Castell (Torre Galatea) i l’arribada a la Plaça
Catalunya.

Durant el recorregut, la distància estarà marcada en cada punt quilomètric.

L’organització podrà modificar el recorregut establert per causes alienes i/o de
força major. 

Hi haurà servei d’avituallament als quilòmetres, 6, 11 i 16. Tots els participants
rebran un obsequi de l’organització, així com avituallament final amb entrepans,
refrigeris varis, fruites i altres.

L’organització  ofereix  a  tots  els  participants  el  servei  de  dutxes  el  pavelló
municipal de Figueres fins a les 14 hores.

També hi haurà servei de guarda-roba a la Plaça de Catalunya.

El  fet  de no retirar  el  dorsal  i  la  bossa del  corredor  en els  terminis  i  llocs
establerts, implica la renúncia als mateixos.

ART. 4

CATEGORIES I PREMIS

S’estableixen les següents categories:

M1 F1 Juniors. Nascuts després 1996

M2 F2 Sèniors. Nascuts entre 1976 i 1995

M3 F3 Veterans A. Nascuts entre 1966 i 1975

M5 F4 Veterans B. Nascuts abans de 1965

ART. 5

Trofeus exclusius dissenyats expressament per aquesta edició, que es lliuraran
a:



1r/1ª General 250€ + Trofeu + Bossa

2n/2ª General 200€ + Trofeu + Bossa

3r/3ª General 150€ + Trofeu +Bossa 

1r/1ª figuerenc/a Trofeu + Bossa

1r/1ª km. llançat Trofeu + Bossa

1r Equip Trofeu + Bossa 

(La classificació  de 1r  equip l'obtindrà l'equip  amb el  millor  temps
resultant de la suma dels temps dels tres millors resultats d'entre els
seus participants)

Els premis són acumulatius (una bossa única). S’atorgaran segons les dades
disponibles en el formulari d’inscripció.

Els trofeus es lliuraran a les 12:00h del diumenge 4 de desembre del 2016 a la
Plaça Catalunya de Figueres.

Els trofeus es recolliran el mateix dia de la prova, sense dret a reclamació i en
cap cas s’enviaran particularment.

ART.6

La cursa és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, siguin federats o no. Per
participar cal tenir 16 anys el dia de la prova.

Els participants d’entre 16 i 18 anys han d’aportar obligatòriament l’autorització
dels  pares  o  tutors  legals,  sense  la  qual  no  es  validarà  la  inscripció.
L’autorització s’haurà d’aportar en el moment de la retirada del dorsal. El model
d’autorització que cal aportar es troba a la pàgina web de les inscripcions i en el
següent link: http://www.mitjafigueres.org/autoritzacio

Els corredors participen a la cursa sota la seva responsabilitat disposant de la
suficient condició física per a afrontar la prova i pel fet de la seva inscripció
accepten  el  present  reglament.  És  responsabilitat  del  propi  corredor  fer-se
reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a
l’organització de qualsevol problema físic que pugi patir durant la participació a
la cursa. L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis
que la participació a la cursa puguin ocasionar als inscrits,  abans, durant o
després d’aquesta.  No obstant l’organització disposarà de servei  sanitari  per
possibles urgències. 

Mentre duri la cursa, els atletes federats tindran cobertura amb l’assegurança
d’accidents inclosa a la llicència de la Federació Catalana d’Atletisme. Per als no
federats,  el  sol  fer  d’inscriure’s  inclourà  l’assegurança  exclusivament  per  la
durada de la prova.

La  inscripció  és  personal  i  intransferible  i  suposa  l’acceptació  d’aquest
reglament.  No  es  podrà  transferir  la  inscripció  i/o  participació  a  cap  altra
persona.

Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons
de la Federació Catalana d'Atletisme.

http://www.mitjafigueres.org/autoritzacio


http://www.fcatletisme.cat/Ruta/normatives/rutanormativa.pdf

ART.7

L’organització disposarà d’un sistema de cronometratge automàtic. Per poder
participar  i  optar  als  premis  caldrà  portar  el  xip  o  dispositiu  que  faciliti
l’organització.

ART.8

El control d’arribada es tancarà 2h.45 desprès d’haver començat la prova.  En
cas de superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat
del corredor / corredora.

ART.9

Els drets d’inscripció de la prova en funció del pagament de les inscripcions,
l’organització estableix els següents criteris:

OBERTURA INSCRIPCIONS INTERNET : 1 d’abril de 2016

De l’1 d’abril al 31 d’agost 2016  16,00,-€ 

De l’1 de setembre al 31 d’octubre 2016   19,00.-€

De l’1 de novembre al 30 de novembre 2016    22,00.-€

L’organització de la cursa no retornarà l’import de la inscripció per causa de
lesió o malaltia, suspensió per mal temps o força major ni per qualsevol motiu
aliè a l’esmentada organització.

ART.10

Les inscripcions es podran realitzar mitjançant: 

a) A través d’Internet a la següent adreça:  www.mitjafigueres.org

b) Als punts d’inscripció que s’habilitaran. 

ART.11

 Les inscripcions es tancaran: 

a) A través d'Internet el dimecres 30/11/2016 a les 23 hores 

b) Als punts d’inscripció que s’habilitaran, el dimecres 30/11/2016 a les 20:00h 

c) En tots els casos, en arribar a la quantitat de 400 inscrits.

ART.12

Per  recollir  el  dorsal  i/o  xip  serà  obligatori  presentar  el  DNI  o  similar  per
comprovar la identitat i edat de corredor/a. En cas de no ser el titular de la
inscripció  haurà  d’aportar  una  autorització  signada  i  fotocòpia  del  DNI  de
l’interessat  per  a  recollir  el  dorsal.  Una  vegada  lliurat  el  dorsal  i  el  xip,
l’organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat.

Els dorsals i els xips es lliuraran el dia anterior a la cursa, o sigui dissabte 3 de
desembre de 2016 de les 10:00 hores a 13:00 hores i de les 16:30 hores a les
19:30 hores, a l’Oficina de Turisme, i el  mateix dia de la prova, a partir de les
8:15h fins a les 9.15 hores, a la Plaça Catalunya.

http://www.mitjafigueres.org/
http://www.fcatletisme.cat/Ruta/normatives/rutanormativa.pdf


El dorsal s’ha de col·locar a la part davantera durant la totalitat de la cursa. Els
atletes que no el portin a la línia d'arribada no optaran a cap premi ni entraran
en la classificació.

ART.13

Els gràfics amb el recorregut i perfil de la cursa es trobaran a la pàgina web
http://www.mitjafigueres.org

Cal circular per les zones marcades.

ART.14

Els  participants  permeten expressament que el  seu nom, cognoms, data de
naixement i sexe siguin publicats a la llista d’inscrits i a la llista de resultats una
vegada  finalitzada  la  cursa.  Així  mateix  permeten  la  constància  de  les
esmentades llistes a la pàgina web i de xarxes socials de la cursa.

El sol fet d’inscriure’s a la Mitja Marató de Figueres, autoritza expressament a
l’organització i el seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges fixes i/o
en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en
tot  tipus  de  suport  gràfic  conegut  o  desconegut,  així  com en materials  de
promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim
establert en la legislació actual i/o futura, els reglaments i els tractats en vigor,
inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. 

Dades Personals: Us informem que les vostres dades personals que ens faciliteu
seran  incorporades  al  fitxer  de  l’organitzador  i  de  tots  els  sponsors  i/o
col·laboradors. La finalitat de la cessió de les vostres dades són: gestionar la
prova i  enviar-vos informació relacionada amb la cursa La Menuda i la Mitja
Marató de Figueres  i  10 kms com d’  altres curses,  permetre als  sponsors  i
col·laboradors relacionats poder enviar-vos informacions dels seus productes,
permetre la publicació dels llistats d’ inscrits i arribats, tant físicament al final de
la prova com per qualsevol mitjà d’ informació: web, diaris,... Els participants,
donen  consentiment  exprés  al  tractament  de  les  seves  dades  personals  i
autoritzen també l'organització a publicar-les en el llistat d'inscrits i resultats.
Dret d’ imatge: Els participants i els representants legals dels menors d’ edat
accepten cedir a l’ organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció,
distribució  i  publicació  de  les  imatges  de  la  cursa  a  qualsevol  medi  de
comunicació  com  diaris,  web…etc  Podreu  exercir  el  vostre  dret  d’  accés,
rectificació  i  cancel∙lació  per  correu  electrònic  a  fotoinstant@gmail.com Les
vostres  dades  seran  tractades  d’acord  amb el  que estableix  la  llei  orgànica
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE
núm 298, del 14 de desembre de 1999) 

ART.15

Pel sol fet de participar a la prova, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi
sigui especificat queda sota la decisió de l’organització.

mailto:fotoinstant@gmail.com
http://www.mitjafigueres.org/


AUTORITZACIÓ  PER  MENORS  D’EDAT  (DE  16  A  18  ANYS)
PARTICIPANTS A LA CURSA MITJA MARATÓ DE FIGUERES

 
DADES DEL PARE, MARE, TUTOR/A:
Nom____________________________ 
Cognoms ___________________________________
DNI ___________
Telèfon/s ___________________________
E-mail ____________________
Adreça _________________________________________ número __ 
Pis ____ Porta ____
bloc ____ escala _____
Població _____________________________ Codi Postal _____________
 
DADES DEL MENOR:
Nom____________________________
Cognoms ___________________________________
DNI ________________ (en cas de tenir-lo)
Lloc i data de naixement______________________________________
 
MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZO que el  meu
fill/a, tutelat/da, les dades del qual han estat assenyalades, pugui participar a la Cursa
Mitja Marató de Figueres, de conformitat amb allò establert al reglament de la cursa i la
inscripció de l’esdeveniment esportiu, prèviament emplenada, i eximeixo de qualsevol
responsabilitat expressament a l’organització de la prova dels danys i perjudicis que el
menor pogués causar a terceres persones, així com dels danys que aquest pogués patir
com a consequència de l’activitat física en la qual participa.

 
Figueres, _________ de _________________ de 2016 

 




