
 

 

Reglament Mitja Marató Costa Barcelona Maresme 2023 

1 Dia de la Cursa 
Diumenge, 17 de setembre de 2023. 
Sortida: 8:30 h des del Passeig Marítim de Poblenou de Pineda de Mar, davant la Plaça 

del Sol. Arribada: c/Església, entre Cervantes i Balmes de Calella. Entre sortida i meta 
hi ha escassos 400m que es poden fer caminant tranquil·lament. 
Organitza: GESPORT 

La cursa està oberta a totes les persones, majors de 16 anys, que hi vulguin 
participar. Els menors d'edat hauran de portar una autorització paterna per recollir 
el dorsal.  

 
2 La distància 

És de 21,097 quilòmetres, i el circuit, totalment pla, està homologat per la FCA 
(Federació Catalana d'Atletisme). 

3 El recorregut 
Tots els corredors han de respectar el circuit assenyalat, que estarà degudament 

senyalitzat i marcat cada quilòmetre. Hi haurà 4 punts d'avituallament líquid al llarg 
del recorregut. 

4 Inscripcions: 

o Promoció Nadal 2022 (fins 31 de gener 2022): 20 € amb xip groc 
o Fins el 31 de març 2023: 23 € amb xip groc. 
o Fins el 31 de maig 2023: 25€ amb xip groc. 

o Fins exhaurir dorsals o 15 de setembre 2023: 28€ amb xip groc 
o Lloguer de xip: 2 € 

Les inscripcions podran realitzar-se fins el proper dijous 14 de setembre de 2023 a les 
9h del matí, o en exhaurir els 1000 dorsals que l’organització posa a disposició dels 

participants. El mateix dia de la prova no es faran inscripcions. 

5 Classificació 
Els premis es donaran per posició d’arribada a meta, atenent al temps des del tret de 

sortida.  Per participar-hi i optar a la classificació, és obligatori córrer amb xip i fer 
efectiu l’import corresponent als drets d’inscripció. Si es participa amb xip propi (de 

color groc), caldrà fer-ho constar al formulari d’inscripció on-line, indicant-ne el codi, 
sinó hi ha a la opció de compra o de lloguer de xip en el maeix formulari. 

Premis: A les 11h a la zona de podi, s’iniciarà el lliurament de premis. Es 

donaran trofeus i material esportiu a les cinc primeres persones classificades de 
la general i a la primera de cada categoria, tant masculina com femenina.   

 

  
 

 
 

 
 
 



 

 

 

6 Obsequi 
Tots els participants tenen dret a l’obsequi de la cursa que consisteix en una 

samarreta de tirants de #elartedecorrer de la cursa, juntament amb obsequis dels 
col·laboradors. 
 

7 Entrega de dorsals 
La recollida de dorsals es durà a terme a la Plaça Catalunya (Calella) en els següents 

dies i horaris on s’entregarà la samarreta, el dorsal i el xip (en cas de lloguer o 
venda):  

• Dissabte 16 de setembre de 2023: De 16h a 19h.  
• Diumenge 17 de Setembre 2023: De 7h a 8.15h. 

8 Tancament de la prova 
El tancament de la prova es produirà a les 11:00 hores. 

 

9 Responsabilitat civil i assegurança d’accidents 
La participació a l’esdeveniment està sota responsabilitat i propi risc dels participants 

a la cursa, tot i així l’organització té contractada una pòlissa de responsibilitat civil, 
així com una llicència de dia per a cada esportista que té assegurança d’accidents 
individualitzada. 

 

10 Cancel.lació de la inscripció 
En cap cas es tornaran els diners de la inscripció, ni es farà canvi de nom, tret que la 

prova es suspengui per decisió de l’organització i per causes imputables a la mateixa. 
La inscripció, en aquesta 14ª edició, es tancarà a les 9 del matí del dijous anterior a la 

prova o quan s’assoleixin els 1000 inscrits. En el cas de cancel·lació de la cursa per 
causes alienes a l’organització degudes a la situació de la pandèmia i decretades per 
les autoritats sanitàries (confinament, rebrot, estat d’alarma, etc.) hi haurà la opció 

de guardar la inscripció per l’any següent; fer un canvi de nom, o bé devolució de la 
inscripció. 

11 Acceptació del reglament 
El fet d’inscriure’s i participar en la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament i del 
reglament de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme. L’organització 

decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui prevista. 

 

El Comitè Organitzador. 

 

https://goo.gl/maps/XibMMN29qAaNNLYL9

