
REGLAMENT MITJA MARATÓ MOLLERUSSA 2022 

1. La participació és oberta a majors de 16 anys, sense distinció de categoria, 

edat, sexe o nacionalitat. Pel sol fet de participar, el corredor reconeix estar 

en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva i eximeix a 

l’organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la 

participació en la Mitja. Els menors de 18 anys hauran de presentar una 

autorització signada pels pares o tutors. 

2. Distància de 21,097 km, homologada per la Federació Catalana d’Atletisme.  

3. El recorregut té un tram urbà sortint de Mollerussa, passa per Golmés, 

Vilanova de Bellpuig i Acaba a Mollerussa. 

4.  Sortida del Camp de Futbol Municipal i arribada al Parc Municipal. L’hora 

de sortida serà a les 10.00 del matí. 

5. Avituallaments líquids cada 4-5km. aproximadament com a mínim. A 

l’arribada hi haurà avituallament sòlid i líquid. 

6. Els atletes circularan sempre per la banda dreta de la carretera. 

7. La cursa es tancarà a les 2 hores i mitja d’haver-la començat. 

8. Categories establertes: 

- Absoluta: tots participants. 

- Sènior M/F: de 16 a 39 anys 

- Veterans A M/F: de 40 a 49 anys 

- Veterans B M/F: de 50 a 59 anys 

- Veterans C M/F: més de 60 anys 

9. Tots els participants rebran una bossa de corredor amb una dessuadora 

tècnica commemorativa. 

10. Premis mínims per categories: als 5 primers de la general masculina i a les 

5 primeres de la general femenina, 1 al guanyador per equips i 1 per 

categoria. Els que tinguin premi a la general, no en tindran a la seva 

categoria. Perquè una categoria sigui considerada com a tal serà necessari 

un mínim de 5 participants. 

11. Per optar als premis per equips és obligatori la samarreta oficial del Club i 

acreditar pertànyer al mateix. Per entrar a la classificació per equips serà 

necessari un mínim de 3 corredors. 

12. Hi haurà servei de dutxes i vestidors al Pavelló Poliesportiu Municipal, al 

costat de l’arribada. 

13. Hi haurà servei de guarda-roba. 

14. Hi haurà servei de massatge i crioteràpia a l’arribada. 

15. Les inscripcions es tancaran el divendres 14 d’octubre o bé quan s’arribi als 

500 participants entre les dos curses. 

16. L’organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar l’edat de l’atleta 

o l’autenticitat de les seves dades. 

17. Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la cursa, 

previ dipòsit de 30€, i la decisió de l’organització serà inapel·lable. 



18. L’organització declina tota responsabilitat en quan als diferents perjudicis 

que la participació en les curses pot aportar als inscrits. 

19. Pel sol fet de participar, s’accepta el present reglament, i el que s’escau fora 

d’aquest queda sota decisió de l’organització. 

20. D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de 

Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament 

de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Mollerussa, les dades seran 

utilitzades per a la gestió de l'activitat. Les seves no seran cedides a tercers 

i un cop finalitzada seran destruïdes. Per a més informació consulti la nostra 

política de privacitat. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un 

escrit dirigit a al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: 

Ajuntament de Mollerussa, Plaça de l’Ajuntament nº 2, 25230 Mollerussa 

(Lleida). 

21. No s’admetran en cap cas devolucions de la inscripció. Només s’admetran 

canvis de qualsevol dada associada a les inscripcions fins 24 hores abans 

del tancament de període de inscripcions que figura en el reglament de la 

carrera. A partir de l’últim dia del període de inscripcions fixat, no 

s’acceptaran cap tipus de modificació. 

 

REGLAMENT CURSA DE 5KM MOLLERUSSA 2022 

1. La participació és oberta a majors de 14 anys, sense distinció de 

categoria, edat, sexe o nacionalitat. Pel sol fet de participar, el corredor 

reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica 

esportiva i eximeix a l’organització de qualsevol problema físic que pugui 

patir durant la participació en la Mitja. Els menors de 18 anys hauran de 

presentar una autorització signada pels pares o tutors. 

2. Distància de 5km.  

3. Els premis seran pels tres primers guanyadors masculins i les tres 

primeres guanyadores femenines. 

4. La sortida i arribada serà al mateix lloc i hora que la mitja marató. El 

recorregut serà tot urbà. 

5. Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagin acabat les 

curses, previ dipòsit de 30€, i la decisió de l’organització serà 

inapel·lable. 

6. L’organització declina tota responsabilitat en quan als diferents perjudicis 

que la participació en les curses pot portar als inscrits. 

7. Pel sol fet de participar, s’accepta el present reglament, i el que s’escau 

fora d’aquest queda sota decisió de l’organització. 


