XLIX MINI-MARATÓ CALELLA DE PALAFRUGELL
MEMORIAL JORDI MONER
GRAN PREMI SPORTS 77 - INTERSPORT
REGLAMENT
- El Club Atlètic Palafrugell, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme organitza pel
proper diumenge dia 26 d’agost de 2018 la XLIX MINI-MARATÓ CALELLA DE PALAFRUGELL –
GRAN PREMI SPORTS 77 –INTERSPORT
- La prova es disputarà sobre un circuit camp a través de 8,8 km, amb sortida a l’avinguda Joan
Pericot i Garcia, (abans l’Avinguda Costa Blanca) de Calella de Palafrugell (davant de l’hotel Alga)
i arribada al Passeig del Canadell.
- La sortida es donarà a les 9.00 hores.
- El control tècnic anirà a càrrec del Col·legi Gironí i Català de Jutges d’Atletisme.
- S’estableix un temps límit d’1 hora i 30 minuts per finalitzar el recorregut.
- La prova és oberta a tothom, sense limitacions de sexe o edat.
- Les inscripcions (limitades a un màxim de 500 participants) podran fer-se a través de la plana
web del Club Atlètic, www.capalafrugell.cat fins al divendres 24 d’agost. També hi haurà servei
d’inscripcions, en cas de quedar dorsals disponibles, el dissabte 25 d’agost de 19 a 21 h al lloc de
la sortida sense recàrrec i el mateix diumenge al preu de 12 euros.
- El preu de la cursa anirà variant de la següent manera:
Per les 200 primeres inscripcions el preu serà 8 €.
De la 201 a la 500 serà de 10 €.
Al mateix dia de la cursa serà de 12€.
- És imprescindible que a les inscripcions hi figuri la llicència federativa o en el seu defecte el
número de NIF i data de naixement completa, a efectes de l’assegurança puntual.
- La recollida de dorsals podrà fer-se el dissabte 25 d’agost de 19 a 21 hores davant l’hotel Alga o
el mateix dia de la prova fins a 30 minuts abans de la sortida.
- Es lliurarà trofeu als tres primers classificats absoluts masculins i femenins.
- A tots els participants se’ls obsequiarà amb una samarreta commemorativa de record. També hi
haurà esmorzar i beguda per a tots els participants.
- El repartiment de premis es farà al Passeig del Canadell a les 11.00 hores. En acabar el
repartiment, es farà un sorteig, pel número de dorsal entre els participants presents, de diversos
obsequis oferts per les entitats locals col·laboradores.
- L’organització declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis morals o materials que puguin
sofrir els participants i espectadors durant la celebració de la prova.
- El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present Reglament.

