
REGLAMENT 
II MILLA URBANA CIUTAT DE TÀRREGA 

 
1. El Club d’Atletisme 100x00 Fondistes de Tàrrega i Foment Targarí organitzen el 

divendres 2 d’octubre de 2015 la II Milla Urbana Ciutat de Tàrrega 

2. La inscripció és gratuïta i s'ha de fer per Internet ( www.fondistestarrega.com ). La 
inscripció està limitada a majors de 16 anys. Les inscripcions es tancaran el dijous dia 1 
d’octubre a les 20:00 h o en arribar al màxim de 80 inscrits. El dia de la prova no 
s’acceptaran inscripcions. 

3. Els dorsals es recolliran el mateix dia de la prova a la Plaça de Pare Carles Perelló 
(Plaça dels Escolapis)  a partir de les 18:00 h. 

4. Les curses començaran a les 19:30 h. 
5. Hi haurà 4 categories: fins a 39 anys (M1, F1) i a partir de 40 anys (M2, F2), masculina 

i femenina. La cursa començarà a les 19.30 h amb la categoria M1. Les curses seran 
consecutives i, en cas d’haver-hi pocs participants, s’ajuntaran categories.  

6. La sortida és a la cruïlla entre l’Av. Raval del Carme i c. del Nord. L’arribada es situarà 
a la Pça. El·líptica. El recorregut, de 1.609 m, té un perfil en baixada. 

7. Cada atleta rebrà una beguda i uns obsequis gentilesa dels comerços de la ciutat, un cop 
hagin creuat la línia de meta. 

8. Hi haurà trofeus pels 3 primers classificats de cada categoria. El lliurament dels premis 
es realitzarà a la  Plaça de Pare Carles Perelló (Plaça dels Escolapis) una vegada 
acabada la darrera cursa. 

9. L’organització pot demanar el DNI o similar per tal de comprovar l’edat de l’atleta. 

10. Les classificacions i imatges de les curses es publicaran a internet. 
11. La II Milla Urbana Ciutat de Tàrrega és oberta a tothom que accepti la distància i el 

reglament. 
12. Els corredors seran responsables dels danys ocasionats a ells mateixos i/o a terceres 

persones abans, durant i després de la cursa. 
13. L'organització no es fa responsable dels danys físics ni morals que poguessin patir els 

atletes o espectadors. 
14. Tot allò no previst en aquest reglament es resoldrà d’acord amb l’organització. 

15. El fet d’inscriure’s comporta l’acceptació total del present reglament. 
16. Per més informació: www.fondistestarrega.com o  al Tel. 656 714562. 

	  


