XXIV Milla Urbana "Ciutat de Mataró”
“XIV MEMORIAL VENTURA BRUNET “
24 de juliol de 2019

REGLAMENT
El Centre Atlètic Laietània, amb la col·laboració de la Direcció d’ Esports de l’
ajuntament de Mataró, i amb l’ autorització de la Federació Catalana d’ Atletisme i
sota el control del Comitè Català de Jutges, organitza la XXIV MILLA URBANA
"CIUTAT DE MATARÓ"- XIII MEMORIAL VENTURA BRUNET, emmarcada dins la Festa
Major de Les Santes 2019, que es regirà pel següent
REGLAMENT
Art. 1.- La competició tindrà lloc el dia 24 de juliol de 2019 en el Passeig Marítim de
Mataró (entre el pas subterrani del "Cargol" i la Riera de Sant Simó), a partir de les
20:00 hores. La secretaria de la competició i la línia d’ arribada estarà situada a l’
alçada del C.N.Mataró.
Art. 2.- Es disputaran set curses sobre un recorregut d’una milla (1609,34 m) d'acord
amb el següent horari:
20:00 hores

Sub’12-Sub’14 Femenina

20:15 hores

Sub’12-Sub’14 Masculina

20:30 hores

Sub’16-Sub’18-Sub’20 Femenina

20:45 hores

Sub’16-Sub’18-Sub’20 Masculina

21:00 hores

Màster Femenina

21:15 hores

Màster Masculina

21:30 hores

Absoluta Femenina

21:45 hores

Absoluta Masculina

Art. 3.- La participació serà per rigorosa invitació a totes les categories i tindran un
cost de 3€, tret de les categories
desitgin

participar

hauran

de

Absolut Femenina i Masculina. Els atletes que
fer

la

seva

inscripció

per

email

(andreunovakosky@gmail.com) abans del dia 20 de juliol i rebran confirmació per
part de l’ organització de la participació dels atletes convidats.
Art.4- Tots els atletes participants han de tenir tramitada la llicència per la Federació
Catalana d’Atletisme.
Art. 5.- Tots els atletes participants hauran de presentar-se 10 minuts abans de la
seva cursa davant de la línia de meta per fer la presentació dels atletes. Un cop siguin
anomenats per la megafonia podran dirigir-se a la línea de sortida. Els atletes que no
compleixin amb aquest requisit i vagin directament a la línea de sortida seran
desqualificats.
Art. 6.- En totes les curses, incloent també la categoria Màster, tant masculina com
femenina, la classificació serà única per cada sexe, agrupant les categories que cada
cursa indica, amb independència de l’edat dels participants. En les curses per edats,
l’organització es reserva el dret de sol·licitar als participants la presentació del DNI o
altre document equivalent per tal d’acreditar la pertinença a la categoria.
Art. 7.- PREMIS
•

Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria i per al primer atleta

pertanyent a un club de Mataró.
•

Premis en metàl·lic en les curses absolutes Masculina i Femenina detallats a

continuació:
1er/a classificat/da: 150€, 2on/a classificat/da: 100€, 3er/a classificat/da: 50€, 1er/a
atleta d’ un club de Mataró: 50€. El premi de 1er/a atleta d’ un club de Mataró no serà
acumulable a la resta de premis, passant aquest al següent atleta classificat d’ un
club de Mataró o restant desert.
Art. 8.- Els vestidors estaran situats a les instal·lacions del Centre Natació Mataró i la
secretaria (per recollida de dorsals), al davant de la línia d’arribada. Els dorsals
hauran de ser recollits com a mínim 45 minuts abans del començament de cada
cursa.

Art. 9.- L'organització declina tota responsabilitat per els danys morals i/o materials
que puguin afectar als atletes participants durant la competició.
Art. 10.- La

participació a la XXIV MILLA URBANA "CIUTAT DE

MATARÓ" XIV

MEMORIAL VENTURA BRUNET, implica la total acceptació del present Reglament.
Art. 11.- Aquesta competició es regirà d’acord amb la Normativa de Curses de Fons de
la FCA i tot allò no previst en aquest Reglament, serà resolt d'acord amb el
Reglament de la IAAF.
C.A. LAIETÀNIA

DIRECCIÓ d’ESPORTS
de l’Ajuntament de MATARÓ

