1. Presentació
Ho hem tornat a aconseguir…! Estem feliços d’anunciar-vos que el 2018 Barcelona
tornarà a tenir, per tercer any consecutiu, mitja marató de patinatge per tots els nivells
i sensibilitats. Si saps patinar, no pots deixar passar aquest repte 🙂
La “III Cursa dels Mistos”, impulsada, dissenyada i organitzada pel Club Patí
Barcelona, es celebrarà el 13 de maig de 2018, aprofitant el marc de la festa Roda
Barcelona, organitzada per la Federació Catalana de Patinatge amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de diverses entitats de patinatge de la
ciutat.
Tinguis el nivell que tinguis, aquest és el teu repte!

No et perdis res!
Segueix-nos a la nostra pàgina de facebook i de l’esdeveniment, twitter i instagram
(@clubpatibcn #cursadelsmistos)

2. Inscripcions
http://www.clubpatibcn.cat/inscripcions/

3. Horaris – Diumenge 13 de maig
8:00 a 9:15 recollida de dorsals 21k i 10k
9:00 a 9:15 volta de reconeixement
9:30 inici 21k i 10k
10:30 a 11:00 recollida de dorsals Mitja Cerilla (5k)
11:00 final de cursa 21k i 10k
11:00 a 12:00 retorn de xips i fiança, sorteig, entrega de bossa del corredor i
classificacions
11:15 inici 5k infantil
12:15 final de cursa
12:30 a 13:00 entrega de premis

4. Proves
BCN HALF ROLLER MARATHON (Cursa dels Mistos) (9:30 a 11:00)
21k – 10 voltes al circuit. Per federats i populars.
10k – 5 voltes al circuit. Només per populars.
BCN 5k ROLLER (Cursa Mitja Cerilla) (11:15 a 12:15)
5k – 5 voltes a la recta d’arribada (sense desnivell important)

5. Categories
Edita
Categoria Edat

Any de
naixement

21k

10k

5k

Categoria Edat

Any de
naixement

21k

10k

5k

Màster
60+

1958 i
anteriors
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Federats i populars

50 a
1959-1968 Federats i populars
59
40 a
Màster 40
1969-1978 Federats i populars
49
30 a
Màster 30
1979-1988 Federats i populars
39
1999 i
Sènior
>19
Federats i populars
anteriors
17 a
Júnior
2000-2001 Federats i populars
18
15 a
Juvenil
2002-2003 Federats i populars
16
13 a
Només federats
Infantil
2004-2005
14
(nivell demostrable)*
11 a
Aleví
2006-2007
12
9a
Benjamí
2008-2009
10
Pre7 a 8 2010-2011
Benjamí
Màster 50

mm.
màx.
roda
mm.
màx.
roda

Només populars

125

Només populars

125

Només populars

125

Només populars

125

Només populars

125

Només populars

110

Només populars

110

Federats i
populars
Només federats
Federats i
(nivell demostrable)* populars
Federats i
populars
Federats i
populars

*Alt nivell: els federats d’aquesta categoria podran participar sempre que acreditin el
nivell, posant-se en contacte amb nosaltres. En cas de ser acceptats, participaran en la
categoria superior.

110
90
90
84

6. Podis i Premis
Edita
Categoria
Categoria
FEDERAT
GENERAL
M60+
M50
M40
M30
Sènior
Júnior
Juvenil
POPULAR
GENERAL

CURSA 21K
CURSA 21K
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí
3 femení + 3 masculí

Edita
Categoria
CURSA 10K
Categoria
CURSA 10K
POPULAR
GENERAL 3x femení + 3x masculí
Edita
Categoria
Categoria
FEDERAT
Infantil
Aleví
Benjamí
Pre-Benjamí
POPULAR
GENERAL

CURSA 5K
CURSA 5K
3x masculí + 3x femení
3x masculí + 3x femení
3x masculí + 3x femení
3x masculí + 3x femení
3x masculí + 3x femení

**Categories llistades: Tindran dret a podi.
***Categories no llistades: No tindran dret a podi però apareixeran a les
classificacions definitives.

Què inclou el preu?
A més del dorsal per poder participar a la II Cursa dels Mistos i de la classificació
personalitzada amb xip i temps final, tenim dues sorpreses per a tots els inscrits:
– Sammarreta commemorativa de la III Cursa dels Mistos (model actual en procès de
disseny)

– Sorteig de material dels nostres col·laboradors

7. Recorreguts
Punt de trobada: Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 27,08035 Barcelona

Vídeos: http://www.clubpatibcn.cat/recorreguts-i-videos-cdm-cat/

8. Serveis
Hi haurà disponible un servei de lavabo químic per a tots els assistents i patinadors de
la Cursa dels Mistos. Tots els patinadors amb dorsal tindreu l’opció de deixar una sola
bossa o motxilla a la zona de guarda-roba, que estarà vigilada. Tanmateix, procureu
no deixar-hi objectes de valor, atès que l’organització no es farà responsable, en cap
cas, de la pèrdua d’objectes.

9. Entrenaments preparatoris
Tant si et vols preparar per guanyar com si no tens clar si tens el nivell i et vols
assegurar que pots fer la prova, et proposem que vinguis a provar gratis al nostre Club,
on valorarem el teu nivell de patinatge i et podrem donar els consells que
necessites. Contacta amb nosaltres sense cap compromís!

10. Reglament
El club organitzador aplica les següents normes:
Les rodes superiors a 110mm estan permeses a 10k i 21k
1. El patinador que no tingui un comportament d’acord amb l’ètica esportiva abans o
durant la realització de la prova, podrà ser desqualificat.
2. El patinador que no porti col·locat el dorsal assignat per l’organització, i si el dorsal
no està col·locat correctament, podrà ser desqualificat.
3. Aquell corredor que un cop finalitzada la seva prova no surti del circuit, podrà ser
desqualificat.
4. Per a la col·locació dels corredors a l’hora de la sortida, aquests hauran de regir per
les instruccions del jutge àrbitre. Es podran fer sortides per separat segons categoria.

5. L’ús de casc serà obligatori, i la resta de proteccions (canelleres, genolleres …)
recomanable.
6. L’hora de tancament del circuit serà a les 11:00 per la Cursa dels Mistos i les 12:15
per la Mitja Cerilla, permetent únicament donar l’última volta a tot aquell patinador que
hagi passat per META abans de les 10:50 per la Cursa dels Mistos i les 12:10 per la
Mitja Cerilla.
7. Tot participant inscrit a la prova, cedeix els seus drets d’imatge a l’organització,
podent utilitzar les fotografies-imatges per a la promoció i difusió de l’esdeveniment
(mai de forma lucrativa).
8. Aquells fotògrafs professionals i / o aficionats que realitzin fotografies durant tot
l’esdeveniment (dissabte i diumenge), han de comptar amb autorització expressa de
l’organització. Sol·licita la teva autorització a clubpatibarcelona@gmail.com. Si
demanes autorització i no et contestem, significa que no estàs autoritzat.
9. L’organització posarà a disposició dels corredors un punt d’avituallament durant la
realització de la prova.
10. Tot participant inscrit, es compromet a respectar totes les normes tant del reglament
general com de l’específic, i especialment pel que fa a abandonar la prova quan els
jutges considerin que el seu nivell tècnic i / o físic no és adequat, i quan no sigui capaç
de respectar els horaris màxims assenyalats per l’organització.
11. Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa
d’assegurances, concertada per l’Organització, que cobrirà els accidents que es puguin
produir com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova, i mai com a
derivació d’un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis
i de l’articulat del reglament, etc., així com els produïts en els desplaçaments durant
anada i tornada al lloc en el qual es desenvoluparà la prova, en cap cas s’ha
d’indemnitzar.
12. El preu de la inscripció, un cop realitzat el pagament, no es reemborsarà en cap

cas. En cas de pluja la prova es realitzarà igualment, únicament pel circuit corresponent
a 10k i la cursa mini, si s’escau.
13. En cas d’anul·lació per causes meteorològiques extremes, no es reemborsarà la
inscripció, sinó que serà compensada per la inscripció a la IV Cursa que es durà a terme
el 2019.
14. En el moment de recollir el dorsal caldrà deixar una fiança de 10€ que es retornarà
al final de la prova quan es retorni el xip. Clubs o grups d’amics: demanarem que
designeu un encarregat per recollir xips del vostre equip i deixeu una sola fiança
pel total.
15. En cap cas es permetrà fer eslàlom. Especialment a les baixades, cal seguir una línia
de direcció clara, per evitar col·lisions entre patinadors.

16. Tot allò no recollit en aquestes normes es resoldrà en base a allò establert en el
reglament de competició de patinatge de velocitat.

11. Com arribar
Adreça: Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer 27, 08035, Barcelona
http://www.clubpatibcn.cat/com-arribar-cdm-cat/

