
REGLAMENT LA NOCTURNA DE MONTMELÓ 

1. Cursa oberta a tothom que el dia de la prova tingui 15 anys (amb autorització 

corresponent) que accepti i respecti tant la distància com aquest reglament. 

2. La distància serà de 10 km. i 5 km. la curta. 

3. La sortida de la cursa serà a les 20.45h al Carrer Major de Montmeló. 

4. El control d’arribada es tancarà a les 22:15h. 

5. El preu de la inscripció, fins el 30 d’abril és de 10€. De l’1 de maig fins el 31 de maig és 

de 12€. De l’1 de juny fins el 5 de juliol és de  14€. El mateix dia de la cursa (8 de juliol) 

el preu és de 18€. 

6. Hi haurà avituallaments líquids a l’arribada i a mig recorregut per la cursa de 10 km.  

7. Categories de la cursa de 10 km: 

M3-F10 Any Naixement 2002-1999 M4-F11 Any Naixement 1998-1976 

M5-F12 Any Naixement 1975-1966 M6-F13 Any Naixement 1965-1956 

M7-F14 Any Naixement 1955-1902 LOCAL MASCULÍ I FEMENÍ 

8. A la cursa de 10 km. hi haurà trofeus als tres primers de la general, als primers de totes 

les categories i als primers locals, masculí i femení. Es considera local a tot aquell 

corredor del municipi o que pertanyi a qualsevol club de la mateixa localitat. Els trofeus 

no són acumulables, només hi haurà un premi per persona. També tindrà premi especial 

l’equip amb més participants. 

9. A la cursa de 5 km. hi haurà trofeus als tres primers masculins i a les tres primeres 

femenines. 

10. El dorsal haurà de ser ben visible i queda totalment prohibit córrer sense ell i sense el 

xip. 

11. L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions el mateix dia de la cursa a un 

preu de 18€. 

12. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els corredors es puguin causar 

a sí mateixos o derivar d’ells tercers durant i després de la cursa. El corredor accepta el 

reglament de la cursa.  

13. Assegurança de responsabilitat civil. 

14. Tot corredor declara estar apte per córrer i haver passat una revisió mèdica. 

15. El límit de temps per completar el recorregut és d’una hora i mitja des del tret de 

sortida. 

 


