REGLAMENT
1.- La XXIII MILLA URBANA VILA DE MURO 2014, se celebrerà el proper
dissabte 21 de juny a les 10'30 hores del matí.
2.- Serà organitzada pel Club Esportiu Mallorca Nord amb la col·laboració del Servei
Municipal d'Esports i patrocinada per l'Ajuntament de Muro.
3.- La direcció tècnica serà responsabilitat del Club Esportiu Mallorca Nord.
4.- La carrera tendrà lloc al circuit urbà format pels carrers:
PLAÇA SANT MARTÍ, CARRER LLIBERTAT, CARRER JOAN CARLES I, I
CARRER SANTA ANNA.
5.- La XXIII MILLA URBANA VILA DE MURO 2014, tendrà deu carreres
corresponents a les següents categories:
I

Carrera categoria Aleví Masculí, nascuts els anys 2003-2004 i posteriors.

II
III
IV
V

Carrera categoria Aleví Femení, nascudes els anys 2003-2004 i posteriors.
Carrera categoria Infantil Masculí, nascuts els anys 2001-2002.
Carrera categoria Infantil Femení, nascudes els anys 2001-2002.
Carrera categoria Cadet Masculí, nascuts els anys 1999-2000.

VI
VII
VIII
IX

Carrera categoria Cadet Femení, nascudes els anys 1999-2000.
Carrera categoria Juvenil-Junior Masculí, nascut els anys 1995-96-97 i 98.
Carrera categoria Juvenil-Junior Femení, nascudes els anys 1995-96-97 i 98.
Carrera categoria Veteranes Femení:
De 40 a 49 anys.

X

De 50 anys i més.
Carrera categoria Veterans Masculins:
De 40 a 49 anys.

De 50 anys i més.
XI
Carrera categoria Absoluta Femenina.
XII Carrera categoria Absoluta Masculina.
XIII Carrera categoria Absoluta Masculina i Femenina per als locals.
6.-

La prova serà oberta a tots els atletes que desitgin participar a les carreres.

7.-

Cada atleta sols podrà participar a una sola carrera.

8.Les carreres I, II, III, IV, tendrà medalla fins al vuitè lloc. També tendrà
medalla el primer classificat local que no sigui el primer classificat de la general.
9.- La carrera V, tendran medalles fins al vuitè lloc. I un premi de 48 €, 36 €, 24 €,
12 €, 6 € per als cinc primers classificats.
També tendrà medalla el primer classificat local que no sigui el primer
classificat de la general.
10.- La carrera VI, tendran medalles fins al vuitè lloc. I un premi de 30 €, 24 €, 18 €,
12 €, 6 € per les cinc primeres classificades.
També tendrà medalla la primera classificada local que no sigui la primera
classificada de la general.
10.- La carrera VII, tendran medalles fins al desè lloc. I un premi de 60 €, 48 €, 36 €,
24 €, 18 €, 12€, 6 € i 6 € per als vuit primers classificats.
També tendrà medalla el primer classificat local que no sigui el primer
classificat de la general.
10.- La carrera VIII, tendran medalles fins al desè lloc. I un premi de 36 €, 40 €, 24
€, 18 €, 12 €, 12€, 6 € i 6 € per les vuit primeres classificades.
També tendrà medalla la primera classificada local
classificada de la general.

que no sigui la primera

11.- La carrera IX, tendran medalles fins al vuitè lloc, cada una de les dues categories
incloses en aquesta carrera. Hi haurà un premi ÚNIC de 48 €, 36 €, 30 €, 24 €, 18 €,
12 €, 6 €, 6 € per les deu primeres classificades de la carrera. També tendrà medalla
la primera classificada local que no sigui el primera classificada de la general.
11.- La carrera X, tendran medalles fins al vuitè lloc, cada una de les dues categories
incloses en aquesta carrera. Hi haurà un premi ÚNIC de 90 €, 60 €, 48 €, 36 €, 24 €,
18 €, 12 €, 12 €, 6 €, 6 € per als deu primers classificats de la carrera. També tendrà
medalla el primer classificat local que no sigui el primer classificat de la general.

12.- A la carrera XI, tendrà medalles fins al quinzè lloc. I un premi de 90 €, 60 €, 48
€, 36 €, 24 €, 18 €, 12 €, 12 €, 6 €, 6 € per les deu primeres classificades.
També tendrà medalla la primera classificada local que no estigui entre les sis
primeres classificades i medalles fins a la sisena. I un premi de 30 €, 24 €, 18 €, 12 €,

6 € per les cinc primeres classificades locals que no estiguin entre les deu primeres
classificades de la cursa. Si estan entre les deu primeres classificades de la cursa
hauran d’optar per un dels dos premis.
12.- A la carrera XII, tendran medalles fins al vintè lloc. I un premi de 120 €, 90 €,
60 €, 48 €, 36 €, 30 €, 24 €, 18 €, 18 €, 12 €, 12 €, 6 €, 6 €, 6 €, 6 € per als quinze
primers classificats.
També tendrà medalla el primer classificat local que no sigui el primer classificat de
la general. I un premi de 30 €, 24 €, 18 €, 12 €, 6 € per als cinc primers classificats
locals que no estiguin entre els quinze primers classificats de la cursa. Si estan entre
els quinze primers classificats de la cursa hauran d’optar per un dels dos premis.
14.- A la carrera XIII, tendran medalles tots els participants, tan masculins com
femenins.
15.- Hi haurà un premi especial de 540 € pel primer classificat de la categoria
absoluta masculina si aconsegueix batre el rècord de la prova (4'16”). Premi donat per
SERIGRAFIA DELTA. Aquest premi és acumulable, per l’any vinent, si no
s’aconsegueix batre el rècord.
16.- Hi haurà un premi especial de 120 € per la primera classificada de la categoria
absoluta femenina si aconsegueix batre el rècord de la prova (5'07”). Premi donat per
ASSEGURANCES MORAGUES-SASTRE DE MURO. Aquest premi és acumulable, per
l’any vinent, si no s’aconsegueix batre el rècord.
17.- Hi haurà obsequis per a tots els participants.
18.- Els premis no podran esser acumulatius. Cap atleta podrà acumular més d'una
medalla i premi.
19.- L'orde de sortida serà la mateixa que s'ha especificat. No obstant, l'organització
es reserva el dret de variar l'horari, juntar carreres, ordre de proves o suspendre’n
qualcuna si ho trobàs convenient.
20.- Les inscripcions i la recollida de dorsals es realitzarà a partir de les 9'00 hores
del matí a la taula que l'organització posarà a la Plaça Sant Martí, 3 de Muro.
21.- L'itinerari i la prova seran homologats i controlats pel col.legi de jutges de la
Federació Balear d'Atletisme.

22.- L'organització no es fa responsable pels danys morals, materials o físics que
poguessin sofrir els participants i espectadors durant o com a conseqüència de les
proves. Encara que hi haurà servei d'assistència de primers auxilis.
23.- L'organització podrà demanar a qualsevol participant la documentació que
acrediti la seva edat.
24.- Qualsevol reclamació que pugui sorgir a conseqüència de la carrera es farà dins
els 15 minuts després de finalitzada dita prova.
25.- La inscripció en aquesta cursa suposa l'acceptació d'aquest reglament i les
determinacions que adopti l'organització pel bon desenvolupament de la prova.
MURO, juny de 2012

