
24a Milla urbana de Ripollet 

Memorial Juan Suárez 
 

REGLAMENT 
1.- El Ripollet Unió Atlètica amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports i l’Ajuntament de Ripollet, organitza 

el proper 1 de maig de 2021, la XXIV MILLA URBANA DE RIPOLLET, que tindrà lloc a l’avinguda Riu Ripoll de 

Ripollet, a partir de les 17:30h. 

2.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a través de la pàgina web http://www.ripolletua.com/. Les inscripcions 

tenen un cost de 5€ i es poden realitzar fins les 23:59 hores del dimecres 28 d’abril de 2021. No s’acceptaran 

inscripcions el mateix dia de la cursa ni amb un altre format que no sigui el de la pàgina web.  

Els dorsals es podran recollir el mateix dia de la cursa 45’ abans de la respectiva cursa un cop passat el control 

d’accés. 

3.- Les categories, horaris i distàncies establertes són les que es detallen a  continuació:  

N. Cursa Hora CATEGORIES Distància Voltes 

1 17:30 Sub 8 masculí (2014 - 2015) / Sub 10 masculí (2012 - 2013) 400 m 1V C 

2 17:40 Sub 8 femení (2014 - 2015) / Sub 10 femení (2012 - 2013) 400 m 1V C 

3 17:50 Sub 12 femení (2010-2011) 800 m 1V B 

4 18:00 Sub 12 masculí (2010-2011) 800 m 1V B 

5 18:10 Sub 14 (2008-2009) masculí 800 m 1v B 

6 18:20 Sub 14 (2008-2009) femení 800 m 1v B 

7 18:30 Sub 16 (2006-2007) masculí Milla 1v A 

8 18:40 Sub 16 (2006-2007) femení Milla 1v A 

9 18:50 Sub 18 (2004-2005), Sub 20 (2002-2003), Sub 23 (1999-00-01) 

masculí 

Milla 1v A 

10 19:00 Sub 18 (2004-2005), Sub 20 (2002-2003), Sub 23 (1999-00-01) 

femení 

Milla 1V A 

11 19:10 Sènior (98 i anteriors) Veterà (1986 i ant.) i OPEN femení Milla 1V A 

12 19:20 Sènior (98 i anteriors) Veterà (1986 i ant.) i OPEN masculí Milla 1V A 

 
(Circuit A = volta 1609m (MILLA) / Circuit B = volta 800m / Circuit C = volta 400m) 

 

*L’organització es reserva el dret de modificar els horaris en funció de la participació.  

*La participació es limitarà a 20 persones per prova només per a les categories sub 8 fins a sub 14 inclòs. 

http://www.ripolletua.com/


En cas que el nº d’inscripcions per categoria i cursa superi les 20 a partir de la categoria sub 16 fins a veterà 

i open, l’organització es reserva el dret d’ampliar el número de participants fent sortides per sèries. Fet que 

comportarà la modificació d’horaris que es publicarà el dijous abans de la competició. 

 

4.- Hi haurà classificacions individuals per a totes les categories i sexe. 

5.- Cal seguir obligatòriament el recorregut per l’itinerari senyalitzat, el no fer-ho comportarà la desqualificació. 

6.- Podran participar només atletes federats excepte en la categoria open. L’organització es reserva el dret de 

reservar places per atletes que siguin d’interès per a l’esdeveniment. 

Els atletes federats hauran de facilitar el seu número de llicència en el moment de formalitzar la inscripció. 

Els atletes no federats: 

-Nascuts l’any 2004 i anteriors: Els atletes nascuts a aquests anys hauran de participar a les categories OPEN 

MASCULÍ / OPEN FEMENÍ 

 

7.- L’organització pot exigir en tot moment, la identificació de qualsevol participant. El canvi, pèrdua o falsificació de 

les dades o el dorsal serà motiu de desqualificació. 

8.- Hi haurà medalla per els/les tres primers/res atletes de cada categoria i sexe. Tots els lliuraments de  premis es 

faran un cop finalitzades les curses amb la major brevetat possible i amb totes les mesures de seguretat. 

9.- Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’organització acompanyades de 30€ com a dipòsit. Només 

seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. En cas de ser acceptada la 

reclamació es retornarà el dipòsit. 

10.- El Ripollet Unió Atlètica i l’ajuntament de Ripollet no es fan responsables dels perjudicis físics, morals o 

materials que puguin patir els participants o espectadors durant aquesta competició. 

11.- En cas que la cursa no es pugui realitzar per causa de força major, s’aplaçarà al mes de juny i no es retornarà 

l’import de la inscripció. 

12.- Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per l’Organització, qui es reserva el dret a la interpretació 

d’aquest reglament. 

13.- De conformitat amb l’establert als articles 6.1 i 11.1 de la L.O. 15/1999 de 13 de desembre de protecció de 

dades de caràcter personal i en l’Art. 2.2 de la L.O 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els hi comuniquem que les dades de caràcter personal que ens 

faciliten els participants, i que resulten necessàries per a la formalització de la inscripció a la 24a edició de la MILLA 

URBANA DE RIPOLLET, així com per a la gestió administrativa i el seguiment de tota activitat pròpia del Ripollet 

Unió Atlètica, seran incloses en un fitxer del que és propietari i responsable el Ripollet Unió Atlètica, domiciliat al 

carrer de Magallanes, nº 22-26 de Ripollet, davant el que es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició, reconeguts per la LO/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, i al seu Reglament, Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre. 

14.- Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la 

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el fet 

de formalitzar la inscripció implica la total acceptació del present reglament, per la qual cosa els participants 

AUTORITZEN al Ripollet Unió Atlètica a la utilització de les seves dades i imatge per al seu ús en qualsevol tasca 

necessària per a la realització i organització de la 24a edició de la MILLA URBANA DE RIPOLLET, a més de 

recavar i publicar en la web oficial del RUA així com a revistes, les imatges preses durant la seva celebració. 

15.- La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat a aquest Reglament. 

 

 

 

 



 

NORMATIVA COVID 

- El circuit i els seus voltants estaràn destinats només als seus/ves participants. 

- Només es podrà entrar al circuit per la zona de control de temperatura. Qui accedeixi per una altra vía no 

permesa se l’exclourà automàticament de la prova i se l’expulsarà del recinte. 

- No es podrà accedir a l’interior fins a 45’ abans de la prova corresponent. 

- Els participants o tutors/es (en cas de menors) hauran de signar el document de responsabilitat covid19 

adjunt en aquest document. 

- La mascareta serà obligatòria en tot moment excepte durant la cursa. Al arribar a meta tots els atletes se 

l’hauran de tornar a posar. 

 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT MILLA 

 

Avinguda Riu Ripoll (just darrera de l’INS Lluís Companys) 

Pàrking indicat al Poliesportiu de Ripollet. 

*Tota aquesta informació estarà ben indicada durant tot el recorregut amb cartells i voluntaris/es 

que orientaran al corredor/a 

 

________  parking milla (situat davant del poliesportiu de Ripollet). 

________ 2 vies de sortida del circuit: per pont peatonal o per carrer Balmes. 

________ Control d’accés 

________ Dorsals 

________ Zona d’escalfament 

________ Cambra requeriments 



________ Sortida 

________ Circuit 

________ Podi 

 

*Circuit: La sortida serà just a sota del pont peatonal. 

 

ORGANITZA 
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