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INSCRIPCIONS 

 

Les inscripcions es realitzen únicament via on line al web de l’EMD de Valldoreix i 

s’acceptaran fins el dimarts 13 de març. Si queden places disponibles, el mateix dia 

la cursa s’adjudicaran un màxim de 20 dorsals per ordre de sol·licitud. 

 

- Inscripcions com a escola/club 

 

Dins del mateix apartat d’ inscripcions al web, trobareu un enllaç per fer la 

inscripció com a grup. La persona que introdueixi a totes les participants, haurà de 

tenir davant les dades personals de totes elles per poder completar la inscripció. 

 

Només es permet la participació oficial (amb dorsal) en una sola distància. No 

obstant, es pot prendre part en una segona cursa corrent-la sense dorsal (fora de la 

classificació). 

 

Una vegada realitzada la inscripció on line, les corredores rebran la confirmació 

d’acceptació i apareixeran en un llistat general amb un número provisional.   

 

Els  dorsals seran lliurats a la zona esportiva de Valldoreix, el mateix diumenge 18 

de març . Les corredores es faran responsables de verificar que estan inscrites a la 

distància i categoria corresponent.  

 

 

RECOLLIDA DE DORSALS 

 

- 09’15h –categories prebenjamins i benjamins  

- 09’30h - categories alevins, infantils i cadets 

- 10’00h –categories juvenils, júniors i sèniors/veteranes (1 milla)  

- 10’30h –distància 5 milles (totes les categories) 

 

 

BANY A LA PISCINA MUNICIPAL DE VALLDOREIX i GUARDA-ROBA 

 

Totes les atletes participants, estan convidades a fer un bany a la piscina 

climatitzada municipal que es troba a la mateixa zona esportiva, lliurant el seu 

dorsal a l’entrada de la mateixa. Els familiars o amics que acompanyin a les menors 

dins del recinte de la piscina hauran d’abonar la seva entrada. Les menors no 

acompanyades estaran tutelades per un monitor/a de natació del Complex 

Esportiu. 

 

L’organització habilitarà un servei de guarda-roba al punt de recollida de dorsals. 

Recomanem no deixar-hi objectes de valor dels que l’organització no es podrà fer 

responsable. 

 

 

 



 

HORARI I DISTANCIA DE LES CURSES 

 

Les categories es regiran per l’any de naixement de la següent manera: 

 
CATEGORIES I HORARIS  

10’00h Prebenjamines (2005-2006) – 1000 metres 

        Benjamines (2003-2004) – 1000 metres 

 

10’30h Alevines (2001-2002) – 1 milla  

      Infantils (1999-2000) – 1 milla  

       Cadets (1997-1998) – 1 milla  

 

10’45h Juvenils&Júniors (1993- 1996) – 1 milla  

      Sènior (1977- 1992) – 1 milla 

       Veteranes 1 (1962 – 1976) – 1 milla 

        Veteranes 2 ( 1961 i anteriors) – 1 milla 

 

11’00h Sènior (1977-1992) – 5 milles 

      Veteranes 1 (1962-1976) – 5 milles 

       Veteranes 2 (1961 i anteriors) – 5 milles 

 
PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

- Esmorzar saludable gratuït i recollida de dorsals a partir de les 9h 

- 10’00h Inici de les Curses 

- 11’00h Premiació de les categories prebenjamines fins cadets 

- 12’00h Homenatge a l’atleta 2012 

- 12’30h Premiació curses de dones (1 milla i 5 Milles) 

- 13’00h Cloenda de la 9ª edició de les 5 Milles Femenines 2012. 

 

 

CLASSIFICACIONS I FOTOGRAFIES 

 

Les classificacions oficials i fotografies de les 5 Milles Femenines seran publicades 

al web de l’EMD de Valldoreix (www.valldoreix.cat) a l’endemà de la cursa així com 

el mateix dia de la cursa in situ. 
 

Si no voleu que publiquem les fotografies de la vostra filla/es, només cal que ens ho 

feu saber en el moment de la recollida del dorsal, indicant el número que aquesta 

te assignat, a les persones responsables dels llistats. 

 

 

---------------------- A lliurar a l’escola o club abans del 13 de març ------------------- 
 

Cognoms i nom:                                                                                  

Data de naixement: 

Adreça i població: 

Codi Postal:                                                    Telèfon de contacte: 

Adreça electrònica del pare/mare o tutor legal: 

Nom de l’escola o club pel que participa: 

 

Signatura i nom de la persona que autoritza i es fa responsable de la participació de la 

corredora: 


