
22ª marxa de 

canovelles 
Reglament. 

1) El Club Atletisme Canovelles organitza la 22a Marxa de Canovelles el proper 
diumenge 13 d’octubre, amb sortida des de davant de l’Ajuntament a les 9 del 
matí. 

2) La marxa tindrà dos recorreguts: 8,5 i 13,5 Km (el curt tindrà dos avituallaments 
i el llarg en tindrà 3). A més en arribar, tots els participants rebran un entrepà 
de botifarra d’ARDERIU, un refresc i participaran en un sorteig de regals. 

3) Les inscripcions es podran fer per internet, a través de la pàgina 
www.marxacanovelles.com , a l’oficina del SAE Canovelles (Can Palots) de 
dilluns a dijous  de 17 a 19 h i a la botiga  L’Aire Esports de Granollers.  LA 
POLSERA DE LA MARXA: amb la inscripció tots els participants rebran una 
polsera que tindrà el número del sorteig i amb el qual també podran agafar 
l’entrepà i la beguda. 

4) LA SAMARRETA DE LA MARXA: tots els participants de la marxa tindran una 
samarreta de màniga llarga de regal. La samarreta es podrà recollir el divendres 
11 d’octubre al pavelló Tagamanent de 19 a 20 hores, el dissabte 12 d’octubre 
al Bosc de Ca la Tona (mentre es disputa la Trail infantil) o bé el mateix dia de la 
marxa fins a les 8’45 h. 

5) El preu de la inscripció es de 10 euros.  Es faran un màxim de 700 inscripcions 
per a la Marxa (l’organització es reserva el dret d’ampliar-ne el nombre 
d’inscripcions si ho creu convenient). El mateix dia de la marxa l’organització es 
reserva el dret de fer inscripcions amb un suplement de 2 euros. 

6) Llei de protecció de dades: els participants permeten explícitament que el seu 
nom i cognoms siguin publicats a la llista de la classificació. 

7) Drets d’imatge: el fet d’inscriure’s autoritza a l’organització a utilitzar 
gratuïtament les imatges realitzades durant la cursa/marxa  als participants.  

8) L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els corredors es 
puguin causar a ells mateixos o derivar d’ells a tercers.  

          

 

Juana Mari Alonso. Presidenta del Club Atletisme Canovelles 

 



 
 

    

 
 

         

 

   

      
 



 
Dissabte 12 d’octubre de 2019 al Bosc de Ca la Tona 

17’30 h MENUTS FEMENÍ (2014 i posteriors): 500 m 17’35 h  MENUTS MASCULÍ (2014 i posteriors): 500 m 

17’40 h PRE-BENJAMÍ FEMENÍ (2012-2013) : 800 m 17’45 h PRE-BENJAMÍ  MASCULÍ (2012-2013): 800 m 

17’50 h BENJAMÍ FEMENÍ (2010-2011): 1500 m  18’00 h  BENJAMÍ MASCULÍ (2010-2011): 1500 m 

18’10 h ALEVÍ FEMENÍ (2008-2009): 1500 m  18,20 h ALEVÍ MASCULÍ  (2008-2009): 1500 m 

18’30  h INFANTIL FEMENÍ (2006-2007), CADET FEMENÍ (2004-2005) 2500 metres 

18’45 h INFANTIL MASCULÍ (2006-2007), CADET MASCULÍ (2004-2005): 3500 metres 

Lliurament de premis als 3 primers de cada categoria a partir de les 19 hores. 

 

Inscripcions: La inscripció serà gratuïta si es fa de forma anticipada a la web 

www.marxacanovelles.com 

El mateix dia la inscripció tindrà un preu de 2 euros. 

                  

        

      

       

http://www.marxacanovelles.com/



