
 
REGLAMENT 

1) El Club Atletisme Montornès organitza la XXIX Marxa Popular de Montornès el 
proper diumenge 7 de Novembre, la sortida es durà a terme desde la Bobila (al 
Final del Carrer Major de Montornès) 
La sortida serà oberta de 8 a 9 h. Durant aquest tram horari, els participants 
podran iniciar la marxa. Des de l’organització, s’intentara realitzar diverses 
sortides esgraonades i mirar per la correcta distribució d’espais per evitar 
acumulacions de gent. Abans de sortir, es obligatori introduir a la caixa de control 
el resguard del dorsal el qual servirà com a participació en el sorteig. 

2) La marxa comptarà amb dos recorreguts: 8 i 14 Km (el curt disposarà d’un 
avituallament i el llarg en tindrà dos). A més en arribar, tots els participants 
rebran un entrepà, un refresc de Coca-Cola, una samarreta i un lot de productes 
varis de Henkel. 

3) Les inscripcions es podran formular per internet, a través de la web 
www.atletismemontornes.es i de forma presencial als següents establiments. 
 Farmacia La Bobila – C/ Major 55     
 El Gato Con Botas – C/ Balmes 12     
 Papereria Enric – Riu Mogent, 4     
 Panaderia La Bobila – C/Major 57     
 Polleria Angelita – Mercat Ntra.Sra. del Carme (Montornès Nord) 

4) El preu de la inscripció es de 8 euros.   El màxim d’inscripcions serà de 1.500 
dorsals per a la Marxa. 

5) Les inscripcions per internet només es poden recollir dissabte 6 de novembre a 
l’oficina del club situada a la pista d’atletisme del Complex Esportiu Municipal Les 
Vernedes en els horaris següents.       
 Matí de 10h a 12h i Tarda de 17h a 19h     
El mateix dia de la prova no es farà entrega de cap dorsal 

6) NORMES COVID. 
No s’ha d’oblidar que estem en temps de pandèmia i que, per tant, s’ha de ser 
responsable per tal de prevenir possibles contagis.  
Es obligatori l’us de mascareta a les zones de sortida i d’arribada , també a les 
zones d’avituallament i quan no es pugui respectar la distància de 1,5 metres, ja 
sigui durant el recorregut o en la sortida/arribada.  
Es recomana l’us de gel hidroalcohòlic el qual l’organització disposarà en diversos 
punts. 
Una vegada s’han rebut els obsequis s’haurà d’abandonar la zona d’arribada el 
mes aviat possible per evitar acumulacions de gent. 

7) Drets d’imatge: el fet d’inscriure’s autoritza a l’organització a fer ús gratuïtament 
de les imatges realitzades durant la cursa/marxa als participants. 

8) L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin 
patir. 


