REGLAMENT 6a MILLA SANTA PERPÈTUA PER LA DIVERSITAT FUNCIONAL
El proper diumenge 17 de març de 2019, amb ocasió de les festes d'hivern de Santa.
Perpètua de Mogoda, tindrà lloc la celebració de la 6a Milla Santa Perpètua per la
diversitat funcional, organitzada per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb la
col·laboració de l’Associació Espiral i ADSP Junts per la diversitat del poble.
1.- La 6a Milla Santa Perpètua està formada per quatre proves. Les categories i horaris
són els següents:
CURSA 400 MTS
Pre-benjamins 2012-2011 1r-2n Primària (7 i 8 anys)

11:15 h

Benjamins 2010-2009 3r-4r Primària (9 I 10 anys)

11’30 h

CURSA 800 MTS
Alevins 2008-2007 5è-6è Primària (11 I 12 anys)

11:45 h

Infantil 2006-2005 1r-2n ESO (13 I 14 anys)

12:00 h

CURSA 800 MTS DIVERSITAT FUNCIONAL
Diversitat functional (Totes les categories I edats)
12:15 h

Acompanyants (Totes les categories i edats)

LA MILLA (1.609 MTS)
Cadet 2004-2003 3r-4r ESO (15 I 16 anys)
Juvenil 2002-2001 1r-2n BATXILLERAT (17 I 18 anys)

12:30 h

Sènior 2000 i anterior

HORES

2.- Excepte la cursa de 400 metres, totes les altres (800 mts i la Milla) seran
cronometrades a través del sistema de ChampionChip.
3.-El circuit de la cursa estarà tancat al trànsit rodat el temps que durin les proves.
4.- Lloc de sortida i arribada: Plaça de la Font, Passeig de la Florida amb C/ Pablo
Picasso.
5.- Inscripció a la cursa: des de l’11 de febrer fins el 13 de març a les 18’00 hores, o bé
quan s’hagi arribat al nombre de 400 inscrits.
6.- Les Persones amb diversitat funcional tenen l’opció de córrer entre aquestes dues
modalitats:
a) Inclusiva: On corredors i corredores, amb i sense diversitat, correran junts a la
cursa que els correspongui en funció de l’edat i/o any de naixement (veure apartat 1
d’aquest reglament). D’aquesta manera una persona de 40 anys amb diversitat pot córrer
com a sènior a la cursa de la Milla.
b) Cursa de 800 mts per la diversitat funcional, obert a totes les edats.
7.- La cursa de 800 metres per la diversitat funcional està adreçada per una banda, a les
persones amb diversitat funcional de qualsevol edat i/o any de naixement, i per altre
banda, a tothom que desitgi córrer, amb la finalitat d’acompanyar i donar suport als
participants amb diversitat durant tot el recorregut.
8.- Les inscripcions podran fer-se:
a) On line: http://wwwchampionchip.cat/inscripcions
b) Presencials:
b.1) Al Pavelló Municipal de Santa Perpètua, de 8 a 18’30 h. Av. Girona, 7
9.-Les inscripcions seran gratuïtes.
10.-Els dorsals es lliuraran el mateix dia de la cursa des de les 9’30 fins les 11’00 hores
11.- En el moment d’inscriure’s, els/les participants donen el seu consentiment perquè els
organitzadors de la cursa tractin automàticament i només amb finalitat esportiva, la
reproducció de fotografies de la prova, publicació de classificacions, etc, mitjançant
qualsevol dispositiu i sense límit temporal.

12.- Els acompanyants de la cursa de 800 metres per la diversitat, hauran de tramitar la
seva inscripció (categoria Acompanyants) i dur el dorsal assignat.
13.-Totes i tots els participants rebran una samarreta commemorativa en acabar la cursa.
14.-Tindran trofeu: els tres primers de cada categoria (dona i home). A la cursa de 800
metres per la diversitat, tindran premi tots els participants a excepció dels acompanyants.
15.- L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin causar o rebre
els participants, abans, durant o després de la cursa.
16.- Cursa oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distància com aquest reglament.
17.-Qualsevol altre cas no previst en el reglament serà resolt per l'organització .
18.- Per a més informació entreu a la web:
http://www.staperpetua.cat/menu-principal/serveis/ciutadania-i-promocio-local/Esports/6amilla-santa-perpetua

