
24 de setembre de 2017 
Davant del pavelló firal

A  les 17:00 hores

XVIII MILLA URBANA

Vila de Móra la Nova

Hi haurà obsequis per a tots els participants



REGLAMENT 
1– L'Ajuntament de Móra la Nova en col·laboració de jutges qualificats,

organitza el dia 24 de setembre la XVIII Milla Urbana “Vila de Móra la Nova”. El

control anirà a càrrec dels jutges designats. 

2– La inscripció és gratuïta i es podrà fer fins mitja hora abans de cada prova.

3– L'Ajuntament de Móra la Nova no es fan responsables dels perjudicis físics i

morals que puguin sofrir els participants, però vetllaran perquè aquests no

succeeixin.  

4– Els horaris, distàncies i premis de les curses s’especifiquen a l’annex

d’aquest full informatiu. 

5– L’organització pot demanar el DNI o similar, per tal de comprovar l’atleta. Si

l’atleta es nega a presentar-lo no li serà permès córrer. 

6– Tots els atletes mantindran un comportament esportiu correcte durant la

cursa, de no ser així seran desqualificats pels jutges. 

7– Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pel comitè organitzador. 

8– Les reclamacions s’admetran amb dipòsit de 30€ i fins 30 minuts després de

la prova. La resolució estarà subjecta a la decisió final del jutge àrbitre de la

prova. 

9– L’organització de l'Ajuntament de Móra la Nova anuncia que tan sols es

consideraran locals els atletes que estiguin empadronats a Móra la Nova. 

10– El sol fet d’inscriure’s suposa la total acceptació d’aquest reglament. 

Per qualsevol aclariment o informació us podeu 

adreçar al telèfon de contacte següent: 

     977 40 03 47 - Ajuntament de Móra la Nova  



CATEGORIES 

Les proves començaran a les 17.00h. 

L’ordre serà l’establert a la taula superior, però l’organització, d’acord amb els jutges de la 

prova, es reserva el dret a fer alguna variació. 

PREMIS: 

TROFEU als tres primers classificats de cada cursa. 

TROFEU als tres primers locals de cada cursa. 

OBSEQUI per a tots els participants. 

A les categories Sènior i Veterans, tant masculí com femení hi haurà els següents premis en 

metàl·lic (acumulable): 

1er. Classificat  

1er. Local   

2on. Classificat  

2on. Local         

3er. Classificat  

3er. Local   

Sèniors 
60€ 

60€ 

45€ 

45€ 

35€ 

35€ 

1er. Classificat  

1er. Local   

2on. Classificat  

2on. Local         

3er. Classificat  

3er. Local   

Veterans/es
40€ 

40€ 

30€ 

30€ 

20€ 

20€ 



ORGANITZA

COL·LABORA

- BBVA Móra la Nova 

 

- Comercial Llauradó, SA 

 

- La Caixa Móra la Nova 

 

- Manuel Vilaseca, SA 

 

- Excatrans Salvi Fernández 

 

- Creu Roja de Móra la Nova 

 

- ESCLAT


