Reglament de la VIII Milla de la Candelera
1. El Club Atletisme Molins ( CAM) amb la col·laboració de l’ajuntament de Molins de Rei organitza la:

VIII Milla de la Candelera
2.

La prova tindrà lloc el diumenge 20 de GENER de 2019.

3.

La sortida i l’arribada de les proves s’ubicaran al passeig del Terraplè, davant de la plaça de la
Llibertat.

4.

Tot el circuit és d’anada i tornada pel carrer Terraplè i te una volta de 536 metres. La sortida i l’arribada
coincideixen, i es troba situada davant de la pl. de la Llibertat. . Podeu consultar-lo a la web:
http://milladelacandelera.blogspot.com.es

5.

L’horari de les proves és el següent:
Hora

Cursa

11.00h

1. OPEN MASCULÍ

11.25h

2. OPEN FEMENÍ

11.50h
12.00h
12.10h
12.30h

3.INFANTIL
4.ALEVI
5.MINI

Distància

Categories
Sub-16
Sub 18
Sub-23
3 voltes - Milla
(1609m)
Sub-35
Sub-45
Máster
Sub-16
Sub 18
Sub-23
3 voltes - Milla
(1609m)
Sub-35
Sub-45
Máster
2 voltes (1072m)
Sub 14
2 voltes (1072m)
Sub-12
1 volta ( 536m)
Sub-10
ENTREGA DE TROFEUS i SORTEIG

Anys
2004-2005
2002-2003
1997 a 2001
1983 a 1996
1973 a 1982
1972 i més grans
2004-2005
2002-2003
1997 a 2001
1983 a 1996
1973 a 1982
1972 i més grans
2007 -2006
2009 -2008
2010 i més petits

L’Organització es reserva el dret de realizar diverses series en funció de la inscripció.

6.

INSCRIPCIONS
 Les inscripcions es faran fins el divendres 18 de gener a les 21h, omplint el formulari a l’apartat de
“INSCRIPCIONS” del web; http://milladelacandelera.blogspot.com.es/p/inscripcions.html
Seran gratuïtes fins l’any 1997, i de 3 € els nascuts el 1996 i més grans. El pagament s’efectuarà al
recollir el dorsal.
 Per més informació poseu-vos en contacte a través de millacandelera@gmail.com
 Les curses tindran un màxim de 40 atletes per cada cursa de la milla i de 45 en les 3 curses menors.
En el cas de superar aquesta participació l’organització estudiarà realitzar més d’una sèrie.

7.

PREMIS
 Premi i obsequis als tres primers classificats de cada categoria. La classificació serà separada
masculí i femení.
 VIII Trofeu Milla de la Candelera: Atletes femení i masculí que realitzin millor temps del còmput
global de totes les curses.
 VII Trofeu Robert Torres: Millor atleta de la categoria Sub-18 masculí
 Trofeu Millor atleta Local: Atletes locals, femení i masculí, que realitzin millor temps a la milla.
 Tots els atletes inscrits tindran avituallament a l’arribada.
 En acabar l’entrega de trofeus es farà un sorteig de material esportiu i altres lots ( guardeu el
dorsal).

8.

Es podrà fer la inscripció el mateix dia de la prova, màxim fins a 45 minuts abans de la prova, sempre
que no s’hagin tancat prèviament. (Nascuts el 1996 i més grans amb pagament de 5€).

9.

Els dorsals s’hauran de recollir un mínim de 30 minuts abans de la prova.

10.

El dorsal ha de ser visible i portar-lo al pit .

11. El cronometratge serà manual podreu trobar les classificacions complertes l’endemà de la cursa a la
web.
12.

Les curses podran ser suspeses per inclemències del temps si així ho determina l’organització.

13.

La inscripció comporta l’autorització en la cessió de la imatge personal dels corredors per a reportatges
de fotografia i/o TV que pugui fer el Club Atletisme Molins o l’Ajuntament de Molins de Rei.

14.

El Club Atletisme Molins no es fa responsable dels perjudicis físics, morals o materials que puguin tenir
els participants durant les curses.

15.

La inscripció a la VIII Milla de la Candelera implica l’acceptació total d’aquest reglament . Tot allò que
no preveu aquest reglament serà resolt per l’organització.

