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10 h matí //  5 km

Lliga’t a la vida,
guanyem el càncer

Patrocina_Organitza_

Col·laboradors_

Montblanc Viatges 
Banc Sabadell
Estètica Carme Montserrat
Esports Montblanc
Bazar Roquetes SL
Fruiteria Sant Jordi
Estètica Isis
Dec-Retex
Grup Gomà-Camps, S.A.U.
Carles Andreu
Ull de la Vila
Perfumeria i regals Palau
Grup Farmadandal
Prats Vila Cansaladers
Pirotècnica Catalana
Gimnàs Lucksport
Termes Montbrió
Trops Sport
Impremta Requesens
Fisoteràpia Floria Martínez
G Perruquers Maria Goretti
Óptica Free&Glasses El Pallol Reus
Isogona SL
Pinti España SA
Aromis
Big Mat Sans

NutriSport
Maletes Queralt
L’Arc
Stil’s Perruqueria
Jèssica Arbós
Carnaby
Calçats Pol
Cala Roser
Quart Creixent
La Bàscula
Santiveri
Pell Sana
Sabors de la Terra
Ara Sport
Cal Xixonenc
Perfils
Bet Janer
Infoconca
La Botiga
Wala
Carrosseries Toni
Aprodisca
Muser Arxiu Montblanc
Protecció Civil Montblanc
Pana Artés



// REGLAMENT //

1. LA PROVA_____________________________________________________

El diumenge 20 de novembre de 2016 tindrà lloc a Montblanc la 1a Cursa de la 
Dona, prova  que es disputarà pels carrers i camins de Montblanc. La prova 
està organitzada pel Club Atlètic Montblanc, Adomont i la Lliga contra el càncer 
de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

La prova es pot fer en modalitat corrent o caminant. 

2. HORARI______________________________________________________

El diumenge dia 20 de noviembre amb sortida a les 10 h del matí des de la 
plaça de Sant Francesc de Montblanc.  Es donarà un temps màxim per comple-
tar el recorregut de 90 minuts, donant per tancada la cursa a les 11:30 h. 

3. PARTICIPACIÓ_________________________________________________
 
Podran prendre part en la 1a Cursa de la Dona de Montblanc tothom que ho 
desitgi sempre i quan estiguin correctament inscrits, tant en temps com en 
forma. Els menors d’edat presentaran una autorització materna/paterna facilita-
da per l’organització de la cursa. 

4. DISTÀNCIA I RECORREGUT_____________________________________ 

La prova es disputarà sobre un recorregut de 5 km aproximats, que combina 
carrers i camins de l’entorn de Montblanc. La sortida i arribada estaran localitza-
des a la plaça de Sant Francesc de Montblanc. El recorregut està disponible a: 
www.atleticmontblanc.cat 

5. INSCRIPCIONS________________________________________________

Les inscripcions estaran obertes a partir del dia 20 d’octubre fins al 15 de 
novembre o fins que s’arribin a les 200 inscripcions. Les inscripcions es poden 
fer a través de la web www.atleticmontblanc.cat. 

També es podran fer presencialment a l’entrada del Museu Arxiu de Montblanc 
del dimarts al dissabte de les 10 h a les 14 h i de les 16 h a les 19 h i els 
diumenges de les 10 h a les 14 h els mateixos dies. El pagament es farà en 
metàl·lic. El preu de la inscripció és de 10 euros. 

Els beneficis de la cursa es destinaran a la lluita contra el càncer. 

El mateix dia de la cursa es farà el Dorsal zero on es pot fer l’aportació 
solidària amb la quantitat que desitgis. 

6. RETIRADA DEL DORSAL, BOSSA DEL CORREDOR___________________ 

Els dorsals i la bossa del corredor es lliuraran: 

Dissabte 19 de novembre de les 10 h a les 13 h i de les 17 h a les 20 h i 
diumenge 20 de novembre de les 8:30 h a les 9:30 a l’església de Sant Fran-
cesc de Montblanc.

És imprescindible presentar el resguard d’inscripció per a retirar el dorsal i la
bossa del corredor. 

7. RESPONSABILITAT_____________________________________________

L’organització no es fa responsable dels danys que poguessin causar els 
participants a la prova per imprudències o negligències de les mateixes, tant a 
elles mateixes (per accidents o lesions) com a terceres persones. De la mateixa 
manera, el participant declara estar en condicions físiques i psíquiques òptimes 
per a la realització de la mateixa i ho fa sota la seva responsabilitat, eximint a 
l’organització de la mateixa. 
 
Els menors d’edat que participin, ho faran sota la responsabilitat d’un adult 
acompanyant. 

Inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació plena de les normes 
disponibles a www.atleticmontblanc.com.


