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Article 0. La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una prova esportiva organitzada per 

l’Ajuntament de Molins de Rei que se celebrarà el dia 26 de setembre de 2021. 

1 Ètica i valors  

Article 1. La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei es basa en uns valors i una ètica 
essencials. La solidaritat i el respecte dels participants, dels voluntaris, dels patrocinadors i del 
públic són elements bàsics a la Cursa. 
 
2. Protocol Covid-19 
 
Article 2. Es faran totes aquelles adaptacions i modificacions sobre el reglament de l’esdeveniment 
d'acord amb els canvis que es vagin produint a la normativa legal i sanitària vigent en el moment de 
la prova, seguint les indicacions del PROCICAT i de la Secretaria General de l’Esport.  
 
Article 3. Tots els corredors tenen l’obligació d’omplir el document de declaració de responsabilitat 
pel coronavirus SARS-CoV-2, que han de lliurar en el mateix moment de la recollida  del dorsal. 
 
3 Descripció de les proves  

Article 4. La Cursa Popular de Sant Miquel a Molins de Rei és una prova popular, GRATUÏTA,  

urbana, sense classificació, ni cronometratge, que transcorre pels carrers de la població.  

Article 5. Els corredors i corredores participen sota la seva responsabilitat, ja que recau sobre seu la 

decisió final de prendre la sortida i la realització de la prova o una part. Les persones participants 

eximeixen l'Organització de les reclamacions o demandes basades en suposades accions o no 

accions dels qui participen o d’altres que actuïn a favor seu, així com les reclamacions o demandes 

resultants dels danys que poguessin succeir a les persones participants i als seus materials, inclosa 

la pèrdua.  

Article 6. Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat mitjançant fletxes i cartells. 

L’Organització retirarà totes les marques utilitzades. Qualsevol corredor/a que s'allunyi 

voluntàriament del recorregut abalisat no serà en cap cas responsabilitat de l'Organització. 

Article 7. No hi haurà servei de guarda-roba. 

Article 8. Les sortides es faran des del passeig del Terraplè, a  l’altura del carrer del Molí. Els horaris 

es publicaran al lloc web i es comunicaran amb antelació a totes les persones participants.  

L’arribada dels circuits de 5 km, 2 km i 1,5 km serà al carrer Salvador Seguí, davant l’Espai Mariona. 

El circuit d’1 km es donarà per finalitzat a la part central del  Parc de la Mariona. 
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Article 9. En cas que les condicions climatològiques o altres condicionants impedeixin el 

desenvolupament normal de la prova, es podrà habilitar un recorregut alternatiu per evitar les 

zones de risc. Es detallaran els canvis en els punts on es produeixin a través del web de la cursa. 

Article 10. Hi haurà un avituallament a l’arribada, que consistirà en aigua i fruita per a tots els 

participants dels recorreguts de 5 km, 2 km i 1,5 km, que recolliran abans de lliurar el dorsal. Els 

participants del circuit d’1 km recolliran l’ampolla d’aigua a l’espai d’arribada, al Parc de la Mariona. 

Article 11. L'Organització situarà personal encarregat de vetllar per la seguretat dels participants en 

diferents punts del recorregut. És obligatori seguir les indicacions d'aquest personal, que estarà 

degudament identificat.  

Article 12. L'Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els 

corredors i corredores, però posarà tot el que sigui a les seves mans per evitar-los. Qualsevol 

corredor/a que avisi l'equip mèdic se sotmetrà al seu judici i a la valoració de la situació, i n’haurà 

d'acceptar les decisions.  

Article 13. La Direcció de cursa podrà modificar, suspendre, retallar, neutralitzar o parar la prova 

per seguretat o per causes alienes a la seva voluntat (climatologia, causes externes...). 

4 Inscripcions  

Article 14.  Les inscripcions s’hauran de fer per Internet al web propi de la Cursa, 

www.cursasantmiquel.cat , amb límit d’inscrits: 

Circuits de 5 km 
 Sortida les 9 hores 
 Dorsal vermell 
 Nascuts del 2003 i posteriors 
 Places 400 

 
Circuit de 2 km 

 Sortida a  les 10 hores 

 Dorsal de color blau 

 Nascuts del 2009 al 2004, nois i noies de secundaria i Batxillerat 

 Places 200 

Circuit de 1,5 km, Infantil 

 Sortida a les 11 hores 

 Dorsal de color verd 

 Nascut el 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 i 2010 nens de primària 

 Places 400  

http://www.cursasantmiquel.cat/


  
                                                    NORMATIVA,  42 CURSA POPULAR DE ST. MIQUEL 

                                                                                      Diumenge 26 de setembre de 2021 

 

www.cursasantmiquel.cat Pàgina 3 
 
 

Circuit de 1 k m, Familiar 
 Sortida a les 12 hores 
 Dorsal color lila 
 Oberta per tothom 
 Places 500 

 

Article 15. Les inscripcions es tancaran en el moment que s'arribi al límit d’inscrits o a les 23.00 

hores del dijous dia 23 de setembre de 2021. 

Article 16. Els corredors i corredores hauran de portar visible en tot moment el dorsal que facilitarà 

l'Organització. El dorsal no es podrà retallar, doblegar, tapar ni modificar i s’haurà de portar amb el 

color corresponent al recorregut. NO ES PODRÀ PARTICIPAR SENSE DORSAL. 

Article 17. Tots els corredors renuncien a utilitzar el dret d'imatge i autoritzen l'organització i els 

seus patrocinadors a utilitzar i publicar les fotografies o vídeos gravats en el context de la prova. 

5  Acceptació i responsabilitat  

Article 18. Qualsevol participant, pel fet d'inscriure’s, accepta les condicions establertes en aquest 

reglament. Qualsevol circumstància que no hi estigui prevista serà resolta per l’Organització.  

Article 19. L'Organització declina tota responsabilitat en cas d'accident per negligència del corredor 

o corredora, així com per la pèrdua o trencament dels objectes personals de cada persona 

participant.  

Article 20. L'Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament, o de suspendre la prova, 

davant d'una eventualitat o causa de força major. 

6 Assegurances  

Article 21. L'Organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil . 

Pel sol fet d'inscriure’s a qualsevol dels circuits,  els  corredors i corredores gaudiran d’una 

assegurança d’accidents. 

 

 

 

 

 


