Reglament i punts d'inscripció 11a MINI SOLIDARIA MONTORNES DEL
VALLES
La Mini Solidària és una cursa per a nens i nenes nascuts entre el 2005 i 2015
El cost de la inscripció és de 3 euros, que serviran per col·laborar amb
actuacions solidaries a la comarca.
Tots els participants de la Mini Solidària rebran una samarreta commemorativa i
una bossa de regals dels col·laboradors: Henkel i Coca-Cola.
Els punts d'inscripció són els següents:
•
•
•
•
•

La Roca del Vallès: Paperots (Rambla Mestre Torrents, 51)
Montornès del Vallès: Sabateria El Gato con Botas (Cr. Balmes,12)
Montmeló: Ràpid La Quintana (Lluis companys, 4)
Vilanova del Vallès: Pavelló municipal d'Esports
També ho podeu fer a www.mitjamontornes.com

Les places són limitades a 500 participants.
Premis als tres primers de cada categoria.
Categories i distàncies:
-Infantil Femení – SUB 14
(2005-2006) : 1200 metres
-Infantil Masculí – SUB 14
(2005-2006) : 1200 metres
-Aleví Femení –SUB12
(2007-2008) : 750 metres
-Aleví Masculí- SUB12
(2007-2008) : 750 metres
-Benjamí Femení - SUB 10
(2009-2010) : 750 metres
-Benjamí Masculí - SUB 10
(2009-2010) : 750 metres
-Pre Benjamí Femení -SUB 8 (2011-2012): 500 metres
-Pre Benjamí Masculí -SUB 8 (2011-2012): 500 metres
-Minis Femení (2013 i posteriors) : 200 metres
-Minis Masculí (2013 i posteriors) : 200 metres

Cada participant només podrà participar en una sola prova, fer-ho en dos
comportarà la desqualificació de l’atleta
La participació en la mini marató implica la cessió de la imatge per fer l’ús
esportiu en la Web del Club i la Mitja Marató.
La inscripció en aquesta competició implica l’acceptació de tot el reglament.
Recull el teu dorsal de la Mitja i/o els 6km. durant la Mini
Recull el teu dorsal de la Mitja i/o els 6km. El dissabte 24 de març al Complex
Esportiu Municipal de Montornès del Vallès, des de les 10:00 hores fins les
20:00 hores.

