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REGLAMENT DE LAMÚTUA KIDS DE GRANOLLERS – edició 2018
Article 1 - Organitzador
· El Club Atlètic Granollers i LA MÚTUA organitzen la 4a. edició de LAMÚTUA KIDS.
Article 2 - Data
La data de celebració serà el diumenge 28 d’octubre de 2018.
Article 3 - Sortides
· Baldufes, a les 10:30h · Prebenjamí, a les 10:45h · Benjamí, a les 11:00h · Aleví, a les 11:15h · Infantils, a les 11:30h · Cadets, a les 11:45h Article 4 - Arribada
· L’arribada es farà a la plaça Lluís Perpinyà. El circuit serà de la plaça de la Corona a la plaça Lluís
Perpinyà.
Article 5 - Distàncies
· Baldufes, 150 m
· Prebenjamí, 250 m
· Benjamí, 500 m
· Aleví, 750 m
· Infantils, 1000 m
· Cadets, 1000 m
Article 6 - Qui pot participar
L’edat mínima (el dia de la cursa) per poder participar a LAMÚTUA KIDS és de 3 anys.
Tots els participants hauran de presentar l’autorització d’un dels progenitors o tutors qui accepta tant la
distància com el reglament. Cap persona no inscrita podrà córrer amb els participants.
Article 7 - Categories
Les categories es regiran per l’any de naixement i queden establertes de la manera següent:
· BALDUFES: 2015 i 2014. (3 i 4 anys).
· PREBENJAMÍ: 2013 i 2012. (5 i 6 anys).
· BENJAMÍ: 2011 i 2010. (7 i 8 anys).
· ALEVÍ: 2009 i 2008. (9 i 10 anys).
· INFANTIL: 2007 i 2006. (11 i 12 anys).
· CADET: 2003, 2004 i 2005. (13 a 15 anys).
Article 8 - Inscripcions
La inscripció és gratuïta i telemàtica.
Article 9 - Termini Inscripcions
· Les inscripcions es tancaran el dimecres 24 d’octubre de 2018.
Article 10 - Lloc Inscripcions:
· INTERNET: www.lamutuakids.cat i www.cagranollers.com
Telèfon de contacte: 93 860 01 56

Article 11 - Cronometratge
Per poder prendre part a la cursa i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el dorsal que
proporcionarà l’organització. Tots els participants hauran de portar el dorsal en el lloc que determini
l’organització. El corredor que no el porti o que el porti en un lloc erroni, serà desqualificat.
El cronometratge serà manual.
Article 12 - Classificacions
Les classificacions oficials dels corredors són competència única de l’organització i del Comitè de
Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Les classificacions oficials es podran consultar a:
www.lamutuakids.cat i www.cagranollers.com
Article 13 - Trofeus
Els tres primers classificats de cada categoria tindran dret a un trofeu, tant nois com noies. L’entrega es
farà a la plaça Lluís Perpinyà, un cop finalitzades totes les curses.
Article 14 - Reclamacions
Qualsevol impugnació sobre la classificació, etc..., serà únicament competència de l’organització, i per
tant les reclamacions li seran cursades per escrit i en un termini de 30 minuts després d’haver-se fet
oficials els resultats o ocorreguda la incidència. Per fer qualsevol reclamació s’haurà d’abonar una
quantitat de 30€, en concepte de dipòsit, que serà retornada si la reclamació és acceptada. La decisió
presa serà inapel·lable.
Article 15 - Desqualificacions
Els organitzadors de la cursa i el servei mèdic de la competició estan facultats per retirar durant la
prova els atletes següents:
· Els que manifestin un mal estat físic.
· Els que no facin el recorregut complet.
· Els que no portin dorsal o no el portin en el lloc designat per l’organització.
· Els que dobleguin o manipulin la publicitat del dorsal.
· Els que manifestin un comportament no esportiu, abans, durant i després de la cursa.
Article 16 - Vehicles
Només estaran autoritzats els vehicles designats i acreditats expressament per l’organització.
Article 17 - Assegurances
L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació en la cursa
pugui ocasionar als inscrits, abans, durant o després d’aquesta. No obstant això, l’organització
disposarà de servei sanitari per a possibles urgències.
Tots els participants gaudiran d’una assegurança d’accidents pel dia de la cursa.
Article 18 - Tancament de la Cursa
Cada cursa es tancarà 10 minuts després de cada sortida.
Article 19 - Drets d’imatge
El sol fet d’inscriure’s a LAMÚTUA KIDS autoritza expressament a l’organització i els seus
patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants.
Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en
materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per
la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop
finalitzat el període previst.
Granollers, 14 de setembre de 2018

