30a MITJA MARATÓ DEL VENDRELL
REGLAMENT
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Per poder participar a la Mitja Marató del Vendrell, cal ser major de 18 anys.
Les proves de 5 i 10K, están obertes a tothom. En ambdos casos, els menors de 18 anys
hauran de portar signada l’autorització paterna. L’autorització s’ha d’entregar a la
recollida del pitrall.
El dorsal haurà d’estar situat al pit, de manera visible.

RECORREGUT I PUNTS DE CONTROL
La prova consta d'un circuit d'un total de 21.097 metres, amb la totalitat de la
superfície en asfalt. El circuit estarà tancat al públic, comptant amb membres de Policia
Local, Protecció Civil i Voluntariat.
El recorregut estarà senyalitzat kilòmetre a kilòmetre.
Hi haurà punts d’avituallament cada 5km aproximadament.

A la Mitja Marató s’estableix un temps màxim per finalitzar la prova de 2H:30. No
obstant això, l'organització puntualitza que el vehicle autoritzat de tancament de
carrera estarà facultat per a arreplegar els participants que no entrin en els temps
següents: Km 10 en 1:11 ́; km 15 en 1:46 ́:45 ́ ́ i en el km 20 en 2:22 ́:20 ́

́

La sortida de les proves serà al Vendrell el 23 d’octubre de 2016, a les
09:30h.L’arribada està situada al mateix punt que la sortida.
Els únics vehicles autoritzats a seguir les proves seran els assignats per l’organització
que aniran degudament identificats. Està prohibit seguir als corredors amb moto o
bicicleta.

CATEGORIES I PREMIS:
Trofeu als tres primers classificats de la generalen homes i dones.
Trofeu als 3 millors equips. Per a la clasificació es tindà en compte els 4 millors temps
d’aquells atletes que s’ hagin inscrit pel seu club.
Trofeu per al primer atleta masculí i femení locals.
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Trofeu per al primer atleta masculí de les categories M40, M45, M50, M55 i M60
Trofeu per al primer atleta femení de les categories F40, F45, F50, F55 i F60
Només opten als trofeus els participants a les curses de 10Km i Mitja Marató
La cursa de 5km és una prova no competitiva i no es contempla l’entrega de trofeus per
aquesta modalitat.
Els premis no són acumulables. Per exemple, si el primer classificat de la general també
ho és local, aquest només optarà al premi de primer classificat de la general, quedant
el premi de primer classificat local pel següent local no premiat.

INSCRIPCIONS
La inscripció quedarà tancada el18 d’octubre a les 23:59h o en arribar als 1500
participants.
Per fer efectiva l’inscripció:
o Presencial a la botiga Running Filipides (C\Puig i llagostera 11 - 43700 El
Vendrell)
o On-line visitant la página de la cursa (www.mitjadelvendrell.cat) i omplint
l’apartat de preinscripció.
Seguidament, i per donar l’inscripció per completada s’haurà de realitzar un
ingrés individual per participant al núm. de compte de
“0182.2968.58.0201634335” indicant clarament com a referència o concepte
el DNI del participant.
És molt important que l’ingrés sigui individual i no es validaran les inscripcions
col·lectives.
El preu de l'inscripció és:
o Mitja Marató:
 10€ fins el 18/09/2016
 12€ entre el 19/09/2016 i el 09/10/2016
 16€ entre el 10/10/2016 i el 18/10/2016
o 10Km:
 10€ fins el 18/09/2016
 12€ entre el 19/09/2016 i el 09/10/2016
 16€ entre el 10/10/2016 i el 18/10/2016
o 5Km:
 8€ fins el 18/09/2016
 12€ entre el 18/09/2016 i el 18/10/2016
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L'organització ha previst el Dorsal Zero, per a aquelles persones, institucions o
empreses que vulguin contribuir amb la causa tot fent una aportació econòmica al
número de compte 0182.2968.58.0201634335 de BBVA
El dorsal es donarà el mateix dia de la cursa a partir de les 08:00h, i fins mitja hora
abans de la sortida a les carpes de l’organització situades al pavelló Angel Guimerà del
Vendrell.
No s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la cursa.
En qualsevol dels casos, no es retorna l’import de la cursa.

CRONOMETRATGE
Es cronometrarà amb el sistema MY LAPS Champion Chip compatible amb xip groc.
Els corredors que no tinguin xip propi, en faran servir un de lloguer, subministrat per
l'organització. El preu pel lloguer del xip és de 2€ addicionals que es cobraran junt amb
l’inscripció.
Les proves de 10Km i Mitja Marató serán cronometrades.
La prova de 5km és no comptetitiva; no hi haurà cronometratge ni classificacions.

ABANDONAMENTS
L’organització està autoritzada a retirar qualsevol participant que manifesti un evident
mal estat físic o que no compleixi les normes establertes.

DRETS D'IMATGE
El corredor dona autorització a fer ús de la seva imatge en documentació i mitjans
relacionats amb l’activitat esportiva en imatges, vídeos i so durant la prova, incloent
moments previs i posteriors, des de la recollida de dorsals, cursa, lliurament de premis i
actes vinculats a la mateixa cursa.

SERVEIS
Hi haurà servei de Creu Roja.
Servei d’aparcament
Vestuaris i dutxes.
Guardarroba.
Servei d’acollida (xiquiparc) pels nens dels participants.
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Servei de llebres
o Sub 2h (5'40")
o Sub 1h45' (5'/km)
o Sub 1h35' (4'30"/km)
o Sub 1h30' (4'15"/km).

ALTRES
L’organització assumeix totes les responsabilitats que es deriven de l’articulat de
l’Annex II del RGC per a proves esportives, més enllà del qual declina tota
responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se
ells mateixos o derivat d’ells a tercers.
L’organització disposa d’una assegurança de R.C. i una altra d’accidents d’acord
amb la normativa vigent
Els inscrits manifesten que es troben físicament aptes per a disputar la prova i que hi
participen sota la seva responsabilitat.
Pel sol fet de participar-hi s’accepta el present reglament i el que en cau fora queda
sota la decisió de l’organització.
Així mateix l’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament i fins i tot de
suspendre la prova si hi ha circumstàncies que ho aconsellin.
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