
 
 
 



REGLAMENT 
 
1.- L’Ajuntament de Móra la Nova organitza el diumenge dia 26 de setembre la XXI 
Milla Urbana “Vila de Móra la Nova”. El control anirà a càrrec de les persones que el 
Club Multisports designi. 
 
2.- La inscripció és solidària, té un cost de 2 € i es podrà fer fins mitja hora abans de 
l’inici de la prova. 
 
3.- L’Ajuntament de Móra la Nova no es fa responsable 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’aquests full 
informatiu. 
 
5.- L’organització pot demanar el DNI o similiar, 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 responsables de l’Organització. 
 
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 Comitè Organitzador. 
 
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: 
 
977 400 347    -   Ajuntament de Móra la Nova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATEGORIES 
 

CATEGORIA ANY DISTÀNICA 

Patufets 2018-16 100mts 

Barrufets 2016-14 200mts 

Pre-Benjamí femení 2014-13 600mts 

Pre-Benjamí masculí 2014-13 600mts 

Benjamí femení 2012-11 1.000mts 

Benjamí masculí 2012-11 1.000mts 

Aleví femení 2010-09 1.000mts 

Aleví masculí 2010-09 1.000mts 

Infantil femení 2008-07 1.609mts 

Infantil masculí 2008-07 1.609mts 

Cadet femení 2006-05 1.609mts 

Cadet masculí 2006-05 1.609mts 

Sènior femení 1982-04 1.609mts 

Sènior masculí 1982-04 1.609mts 

Veterans femení Des de 1981 1.609mts 

Veterans masculí Des de 1981 1.609mts 

 

 Les proves començaran a les 17:00 hores. 

 L’orde serà establert a la taula superior, però l’organització 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. 

OBSEQUIS per a tots els participants. 
 
A les categories Sènior i veterans, tant masculí com femení hi haurà els següents 
premis en metàl·lic (acumulables): 
 

 
 

 
 
 

Sèniors: 
1r. Classificat 60 €                         
1r. Classificat local 60 € 
2n. Classificat 45 €                        
2n. Classificat local 45 € 
3r. Classificat 35 €                           

3r. Classificat local 35 € 
 

Veterans/es: 
1r. Classificat 40 €                         
1r. Classificat local 40 € 
2n. Classificat 30 €                        
2n. Classificat local 30 € 
3r. Classificat 20 €                           

3r. Classificat local 20 € 
 



 
ORGANITZA: 

 

 
 
 

COL.LABORA: 
 

CAIXABANK 
ESCLAT 

MANUEL VILASECA, S.A 
CREU ROJA 

CONSELL COMARCAL 
CONSELL ESPORTIU DE LA RIBERA D’EBRE 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
 

XXI MILLA URBANA 
 

“Vila de Móra la Nova” 
 

26 de setembre del 2021 a les 17 hores 


