MITJA MARATÓ +10K
“CIUTAT DE TARRAGONA”
REGLAMENT 10K / Diumenge 28 de novembre de 2021
1 El Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme, i sota el control del Comitè Català de Jutges organitza, la 30a Mitja
Marató + 10 k. “Ciutat de Tarragona”.
2

La cursa, limitada a 650 participants, se celebrarà el diumenge 28 de novembre de
2021, amb sortida a les 10.00 hores del Passeig Central de l’Anella Mediterrània.

3 La distància, homologada per la Federació Catalana d’Atletisme, serà de 10.000 metres.
4 El circuit restarà tancat, parcialment, al trànsit.
5 L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar l’edat i/o la identitat de l’atleta.
6 Els/les menors de 18 anys, hauran d’aportar una autorització paterna per tal de poder
formalitzar la seva inscripció.
7 Per poder participar i optar a classificar-se s’ha de dur el dorsal en un lloc ben visible
en el tors.
8 Categories
Masculines

Femenines

Anys

1

6

any 2001 y posterior

2

7

anys 86 al 2000

3

8

anys 76 al 85

4

9

anys 64 al 75

5

10

Anteriors a l’any 64

9 Seran premiats els 5 primers de la categoria general masculina, les 5 primeres de la
categoria general femenina, així com els 3 primers de cada categoria.
El club masculí guanyador, serà aquell que obtingui el millor temps, sumant el temps
dels 5 primers classificats de l’equip. En el cas del club femení guanyador, se sumaran
els 3 millors temps.
Aquells qui tinguin trofeu a la classificació general no en tindran a la seva categoria.
10 Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre, acompanyades
de 50€, com a dipòsit, i només seran acceptades, fins 30 minuts després de coneguda la
classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.
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.
12 L’avituallament, d’aigua, serà al quilòmetre 7 aproximadament.
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Avituallament líquid i sòlid a tots els participants que passin per meta amb el corresponent dorsal i xip.

14

L’organització podrà sancionar a tot aquell corredor que es mostri despectiu amb
l’organització i/o atletes.

15

És aconsellable que totes les persones que vulguin participar-hi es facin un reconeixement mèdic previ, així com els pares/mares/ que signen autoritzacions a menors es
faran responsables dels seus fills, conforme ells poden practicar qualsevol activitat
esportiva, amb el consentiment mèdic corresponent, tot acceptant la reglamentació
en el moment de la inscripció, validant que el menor és apte per la pràctica esportiva.
L’organització, per la seva banda, donarà d’alta una assegurança per cada participant,
així com un dispositiu mèdic pel bon funcionament de les proves .

16

L’1 d’octubre començaran les inscripcions. Existeixen tres períodes d’inscripció, consulteu dates i preus en la web (www.mitjatarragona.cat).
Les inscripcions es tancaran quan s’hagi arribat a 850 inscrits. El dia de la cursa no es
realitzaran inscripcions.

17

El PMET i la FCA, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que
puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.

18

La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en
aquest Reglament.

19

Devolucions: Les sol·licituds de devolucions hauran d’estar presentades, sempre,
abans del dia de la cursa, per a què siguin estudiades per la comissió tècnica organitzadora, que serà la que decideixi a quins dels sol·licitants correspon retornar l’import
abonat.

20

Suspensió de l’activitat: Si el PMET considera que per algun motiu la celebració de
l’activitat posa en risc la seguretat o la integritat física dels participants, es podrà
ajornar o suspendre l’activitat. En aquest cas, no procedirà la devolució de l’import de
la inscripció.

21

Política de privacitat:

Responsable: Patronat Municipal d’Esports de Tarragona
Finalitat: Organització i gestió de la Mitja Marató + 10K “Ciutat de Tarragona”
Legitimació: Consentiment. Organització d’una activitat d’interès públic en compliment de les finalitats
estatutàries de l’organisme.
Drets: Per exercir els drets d’accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió, podeu dirigir
a l’OMAC de l’Ajuntament de Tarragona, presencialment o per correu ordinari (Rambla Nova, 59, 43003
Tarragona), o al PMET (C/Riu Siurana s/n, 43006, Tarragona), una sol·licitud, adjuntant-hi una còpia del
vostre DNI, o podeu formalitzar el tràmit específic de la seu electrònica, “Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les dades personals”.
Informació addicional: Per a més informació sobre el tractament de dades podeu consultar:
https://www.tarragona.cat/politica-privacitat

