
NORMATIVA I REGLAMENT  

Article 1  

La Unió Atlètica Barberà en col·laboració amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès organitza la 
primera edició "1a MILLA  nocturna Ciutat de Barberà", prova a on podran participar totes les 
persones que ho desitgin, sense consideració de sexe o nacionalitat, federats o no. 

Article 2  

La Milla  és una cursa a peu que es realitzarà en el Pg. Doctor Moragas. No es permetrà 
transitar pel circuit a cap vehicle rodat, llevat d'aquells que estiguin autoritzats per l'organització.  

Article 3  

La primera “Milla nocturna ciutat de  Barberà", se celebrarà el dia 29 de desembre de 2018 amb 
sortida i arribada a Pg. Doctor Moragas. Tindrà una distància de 1.609 metres.  

Article 4  

Tots els esportistes que participin acceptaran el present reglament per a la bona marxa de 
l'esdeveniment esportiu. 

Article 5  

La cursa es controlarà tècnicament per un organisme acreditat , per la qual cosa s'acceptaran 
les condicions de control següents:  Els dorsals hauran d'estar sempre ben visibles per tal de 
veure el número i el codi de barres i així  poder establir les classificacions. Només podran ser-hi 
en el circuit les persones degudament acreditades per l'organització. Seran desqualificats 
aquells esportistes que no portin dorsal a l'arribada, aquells que no hagin cobert tot el 
recorregut o no atenguin les indicacions dels organitzadors. Els vehicles que controlaran  la 
cursa seran designats per l'organització.  El lliurament de dorsals es realitzarà a les oficines de 
la Unió Atlètica Barberà  en els horaris indicats els dies i hores que es designi, a més a més, 
del dia de la prova a l’estand de què disposarà el club dintre de la Mostra d'Entitats. 

Article 6 

El termini d'inscripcions es realitzarà en la forma i terminis establerts per l'organització. Es 
permetrà la inscripció el dia de la prova, i sempre almenys mitja hora abans de l’inici de la 
prova. L'organització podrà limitar el nombre de participants si així ho considera oportú.  

Article 7  

L'organització no se'n fa responsable de la custòdia del vestuari  i objectes personals dels 
participants.  

Article 8 

L'organització no se'n fa responsable dels danys morals, físics i materials que puguin patir els 
participants.  

 

 

 



INSCRIPCIONS  

Les inscripcions es podran realitzar: Personalment, una vegada obert el termini, a les oficines 
de la Unió Atlètica Barberà a partir del 7 de desembre. Horari dilluns a divendres de 18:00h a 
20:00h. També s’hi pot accedir al Web del club, www.uabarbera.com  on es proporcionarà un 
enllaç per fer la inscripció online a la pàgina de athleticevents.net. El cost de la inscripció serà 
de 4€ per a les categories de Sub6 a Sub10 i 5€ per a la resta de categories. 

 

CATEGORIES 

La primera sortida s'estableix a les 18.00h per a la prova de Sub8, a les quals s’afegirà la resta 
de categories segons es detalla: 

 

CATEGORIES ANY DISTÀNCIA HORARI 

Sub6 6 anys i menors 400 m.(1 volta petita) 18:00 femení  

18:00 masculí 

Sub8 7 i 8 anys 600 m (1 volta gran) 
 
18:15 femení 
18:15 masculí 

Sub10 9 i 10 anys 600 m.(1 volta grans) 
 
18:25 femení 
18:25 masculí 

Sub12 11 i 12 anys 1.609m (1 volta petita 

i 2 voltes grans) 

 
18:40 femení 
18:40 masculí 

Sub14  

Sub16 

13 i 14 anys 

15 i 16 anys      

1.609m (1 volta petita 

i 2 voltes grans) 

 
18:55 femení 
18:55 masculí 
 

Sub18 a Sub23 

Senior 

de 17 a 23 anys                  

de 24 a 34 anys 

1.609m (1 volta petita 

i 2 voltes grans) 

 
19:10 femení 
19:10 masculí 

Màster A 

Màster B 

Màster C  

de 35 a 44 anys 

de 45 a 54 anys 

de 55 endavant 

 

1.609m (1 volta petita 

i 2 voltes grans) 

 
19:25 femení 
19:25 masculí 

 



PREMIS  

Medalla al tres primers classificats de cada cursa (femení i masculí).  

AVITUALLAMENT.  

S'instal·larà una parada d'avituallament líquid en la zona de meta. 

 


