
REGLAMENT DE LA MITJA MARATÓ, TRAIL DE LA LLEBRE 20NA EDICIÓ 

1.L’ajuntament de Granera i la comissió de festes organitzen per 2on any la Mitja Marató.


2. Data 06 d’octubre del 2019


3.Sortida 

El Casal de Granera


4.Recorregut:

Predominen els corriols, rieres i uns bons paisatges, passant per llocs emblemàtics del nostre 
municipi. L’organització podrà modificar el recorregut establert per causes alienes i/o força major.

Hi haurà servei de 2 avituallaments

Tots els participants rebran un obsequi de l’organització així com avituallament final de botifarra 
amb mongetes i pa amb tomàquet. 

L’organització ofereix als acompanyants la possibilitat de comprar tiquet a 7,00€ per la botifarra.


5.Inscripcions:


8:00h a 8:45h Inscripcions presencials i recollida de dorsal.


9:00h Sortida.


6.Preus inscripcions anticipada fins el dia 2 d’octubre.


Anticipada federats: 13,00€


Anticipada no federats: 16,00€


Preu el mateix dia de la cursa: 18,00€


7. Per participar cal tenir 16 anys el dia de la prova. Els participants d’entre 16 i 18 anys han de 
portar obligatòriament l’autorització de mare/pare o tutors legals al moment de la retirada del 
dorsal.


8. Els corredors participen a la cursa sota la seva responsabilitat, disposant de la suficient 
condició fiísica per afrontar la prova i pel fet de la seva inscripció accepten el present reglament .

És responsabilitat del propi corredor fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no 
tingui cap risc i eximeix a l’organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la 
participació a la prova.

L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació a la 
prova puguin ocasionar als inscrits, abans, durant o desprès d’aquesta. No obstant l’organització 
disposarà de servei sanitari per possibles urgències.

La inscripció es personal i instransferible i suposa l’acceptació d’aquest reglament. No es podrà 
transferir la inscripció en cap cas.


9. L’organització disposarà d’un sistema de cronometratge automàtic amb punt de control de 
pas.

Per poder participar caldrà portar el dorsal amb xip que faciliti l’organització.


10. Hi haurà vehícle de tancament de la prova.


11. El control d’arribada es tancarà 4 hores desprès d’haver començat la prova.


12. Per recollir el dorsal serà obligatori presentar el dni.

El dorsal s’ha de col·locar a la part davantera i durant la totalitat de la prova.


13. Pel sol fet de participar a la prova , s’accepta aquest Reglament . Tot el que no hi sigui 
especificat queda sota la decisió de l’organització. 


