
                 

Rial Sa Clavella, S/N – Camp Municipal d’Esports Bernat Coll - 08350 Arenys de Mar.
Tel. (93) 792 12 72 Fax (93) 795 73 46 E-mail: esports@arenysdemar.org

X MILLA URBANA ARENYS DE MAR

1.- INTRODUCCIÓ:

L’Organisme Autònom Municipal d’Esports (OAM d’Esports) de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar organitza, amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC), la X Milla Urbana d’Arenys de Mar  el diumenge 3 de juliol
de 2005 al Moll Nou del Port Pesquer.

2.- PARTICIPANTS:

En aquesta prova popular podran participar atletes federats i no federats, depenen de les
següents categories:

• Benjamí femení i masculí: nascuts al 1995 i 96.
• Aleví femení i masculí: nascuts al 1993 i 94.
• Infantil femení i masculí: nascuts al 1991 i 92.
• Cadet masculí i femení: nascuts al 1989 i 90.
• Obert femení: nascuts del 1960 al 1988.
• Obert masculí: nascuts del 1955 al 1988.
• Veterans femení: nascuts a partir del 1959.
• Veterans masculí: nascuts a partir del 1954.

3.- INSCRIPCIONS:

Les inscripcions seran gratuïtes. Es realitzaran per escrit a les oficines de l’OAM, (fax:
93 795 73 46 o e-mail esports@arenysdemar.org) indicant els següents apartats:

- nom i dos cognoms,
- data de naixement,
- club i/o entitat,
- municipi,
- telèfon de contacte
- autorització paterna si és menor de 12 anys.

Si les dades no són complertes o són incorrectes s’anul·larà la inscripció i no es donarà
el dorsal que dóna dret a participar en la cursa.

Les inscripcions s’han de presentar abans del dijous dia 30 de juny les 20 hores. Tota
inscripció fora de termini no serà acceptada. L’organització es reserva el dret de
formalitzar o no inscripcions en el moment de la cursa. Si es dona aquest cas, les
inscripcions quedaran tancades 1/2h abans del començament de cada cursa.

En la categoria “Obert”, les inscripcions es poden fer el mateix dia moments abans del
començament de la cursa.
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4.- DORSALS

Els dorsals hauran de ser recollits pel responsable de cada entitat moments abans del
començament de la primera cursa al lloc que designi l´organització.

5.- RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació serà presentada per escrit i dirigida al Jutge-Àrbitre,
acompanyades de 5.000 pessetes com a dipòsit. Només seran acceptades si es presenten
abans de 15 minuts de conegut el resultat de la cursa. En cas d’èsser acceptada la
reclamació es retornarà el dipòsit.

6.- HORARIS I VOLTES:

CATEGORIA HORARI DISTÀNCIES RECORREGUT
BENJAMÍ FEMENÍ 19.30h 1 VOLTA

BENJAMÍ MASCULÍ 19.40h 1 VOLTA
ALEVÍ FEMENÍ 19.50h 1 VOLTA

ALEVÍ MASCULÍ 20.00h

600 metres

1 VOLTA
INFANTIL FEMENÍ 20.10h 2 VOLTES

INFANTIL MASCULÍ 20.20h 1100 metres 2 VOLTES
CADET FEMENÍ 20.30H 3 VOLTES

CADET MASCULÍ 20.40H 3 VOLTES
OBERT FEMENÍ 21.00h 3 VOLTES

OBERT MASCULÍ 21.00h 3 VOLTES
VETERANS FEMENÍ 21.00h 3 VOLTES

VETERANS MASCULÍ 21.00h

1600 metres

3 VOLTES

L´organizació es reserva el dret de variar l’horari de qualsevol cursa pel bon
funcionament de la prova. En cas de pluja, serà el Jutge Àrbitre qui decideixi la
suspensió o no de les competicions, éssent la seva decisió inapel.lable.

8.- CLASSIFICACIONS I TROFEUS.

S´establiran una única classificació individual per cada cursa. L’organització obsequiarà
als tres primers atletes classificats de cada prova amb un trofeu acreditatiu, i també amb
un recordatori per a tots els participants en aquesta Milla, a més d’un refresc a l’arribada
de la mateixa.
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9.- ALTRES DADES D’INTERÈS

- Tots els atletes hauran de còrrer amb l’equipament correcte per l’atletisme.
- L´organització no es fa responsable dels danys físics, morals i materials que puguin

patir els participants i espectadors en el desenvolupament de les curses.
- Tot el que no estigui previst en les normes d´aquest reglament i que afecti al

desenvolupament de les curses, serà resolt d´acord amb  el reglament de la I.A.A.F.
- La inscripció en aquesta milla urbana implica la total aceptació del present

reglament.

EL COMITÉ ORGANITZADOR

Arenys de Mar, juny de 2005


