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Presentació  
 

El diumenge 16 de gener de 2022 celebrarem l’esperada Mitja Marató i el Quart de 
Marató de Sitges 2022. 

Després que el 2021 s’hagués de cancel·lar per la situació de pandèmia, ara sí que 
tenim la Mitja de Sitges confirmada pel 16 de gener de 2022. 

Sota el lema “Al costat del mar”, esperem amb ganes la primera de les grans proves 
esportives de l’any i una de les proves més importants del calendari esportiu. En 
definitiva, una cita ineludible per als especialistes de les curses de fons. 

A més, el dissabte 15 de gener se celebraran les curses escolars per categories i hi 
haurà la novetat de les curses adaptades. 

La Mitja Marató, més enllà de ser un gran esdeveniment esportiu de Sitges, és també un 
esdeveniment social. La prova reuneix anualment una xarxa de persones 
col·laboradores que realitzen feines de control de carrers i cruïlles, lliurament de dorsals 
i xips, servei de guarda-roba o avituallament, entre d’altres funcions. 

 
 
Informació general 
 
Horaris 
 
Diumenge, 16 gener 2022: 
 
 Quart: Sortida a les 9h. Temps límit: 1 hora i 15 minuts des de l’hora d’inici de la 

cursa. 
 Mitja Marató: Sortida a les 10h. Temps límit: 2 hores i 30 minuts des de l’hora d’inici 

de la cursa. 
 
Lliurament de dorsals: 
 
 Divendres, 14 de gener, de 16h a 20.30h al Interesport Quinze del Centre Comercial 

Ànecblau de Castelldefels. 
 Dissabte, 15 de gener, de 12h a 19h Hotel Calípolis a Sitges. 
 Diumenge, 16 de gener, de 7h a 08.45h Hotel Calípolis per als corredors del Quart. 
 Diumenge, 16 de gener, de 7h a 09.30h Hotel Calípolis per als corredors de la Mitja. 
 Per a qualsevol canvi en la inscripció, només es podrà fer el divendres 14 o dissabte 

15 fins a les 18h a la Fira del Corredor “Incidències”. 
 
Avituallaments 
 
Hi haurà zones d’avituallament amb aigua i beguda isotònica per als participants cada 5 
km. A l’avituallament del km 10 de la Mitja, hi haurà beguda isotònica i a la zona 
d’arribada hi haurà fruita (només plàtans). 
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Obsequis 
 

Tots els participants que hagin formalitzat correctament la seva inscripció a la Mitja de 
Sitges rebran, quan recullin el seu dorsal a la Fira del Corredor: 

 Samarreta tècnica Luanvi i medalla “Finished”. 
 

 
 

A més, hi haurà un premi especial de quatre Cangurs Luanvi, a sortejar entre totes 
les persones inscrites a la Mitja i Quart de Marató de Sitges. Entraran en el sorteig 
totes les persones que s’hagin inscrit abans del tancament de les inscripcions on-line. 
El sorteig es realitzarà a la cerimònia del lliurament de trofeus de la Mitja, diumenge 
dia 16 de gener, a partir de les 12.30 hores. Els/les guanyadors/es hauran de pujar a 
l’escenari amb el seu dorsal, per acreditar que han estat els afortunats. 

Per poder beneficiar-se del sorteig, és imprescindible que els/les guanyadors/es 
estiguin presents en el moment del sorteig i pugin a l’escenari a recollir aquest val. Si 
no és així, es traurà un altre número de l’urna per obtenir un altre guanyador/a. 
L’organització recollirà les dades personals per gestionar els premis amb els/les 
afortunats/es. 
 
Categories 
 
 General femenina (1a, 2a i 3a) 
 General masculina (1r, 2n i 3r) 
 Local femenina (1a, 2a i 3a) 
 Local masculina (1r, 2n i 3r) 
 Cadira de rodes femenina (1a) 
 Cadira de rodes masculina (1r) 
 Discapacitat visual femenina (1a) 
 Discapacitat visual masculina (1r) 

 
 
Inscripcions 
 
Mitja: màxim 3.000 participants. 
Quart: màxim 2.000 participants. 
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* Per a qualsevol incidència durant el procés d’inscripció, cal contactar amb Zona Vip 
Events. 
 
Preus de les inscripcions i terminis 
 

Mitja Marató: 

Inscripcions on-line: 

22,50 € del 01/01/2022 al 11/01/2022 
(+3 € lloguer xip). 

 
Quart de Marató: 
Inscripcions on-line: 

17,50 € del 01/01/2022 al 11/01/2022 
(+3 € lloguer xip). 

 

Tots/ els corredors i corredores de la Mitja i del Quart hauran de córrer amb el dorsal i 
xip oficial. Si no són propietaris/titulars de xip groc oficial, n’hauran de llogar un d’un sol 
ús, amb un cost de 3€ més sobre el preu de la inscripció. 

La inscripció és personal i intransferible. Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà 
cap import. En el cas d’error en la inscripció, caldrà dirigir-se a la taula d’incidències 
ubicada a la fira del corredor divendres 14 o dissabte 15 de gener fins les 18h. 

L’edat mínima per participar és de 16 anys al Quart de Marató (amb autorització de 
pares o tutors) i 18 anys a la Mitja Marató. Si s’incompleix aquest punt, serà sota la 
responsabilitat de cadascú i l’organització queda exclosa de cap reclamació per 
incompliment d’aquest punt. 
 
Lliurament de dorsal, xip i obsequi 
 

La recollida de dorsals i/o xips es podrà fer a la Fira del Corredor: 

Divendres, 14 de gener, de 16h. a 21h. a l’ INTERESPORT QUINZE del Centre 
Comercial Ànecblau de Castelldefels, 

Dissabte, 15 de gener, de 12h. a 19h. a l’Hotel Calípolis de Sitges. 
Diumenge, 16 de gener: 
7h. a 8:45h. a l’Hotel Calípolis per als corredors/es del Quart. 
7h. a 9.30h. a l’Hotel Calípolis per als corredors/es de la Mitja. 
 

Per recollir el dorsal i/o xip serà obligatori presentar el DNI o comprovant de la 
inscripció. En cas de no ser el titular de la inscripció, caldrà aportar una autorització 
signada i fotocòpia del DNI de l’interessat per poder recollir el dorsal. Una vegada lliurat 
el dorsal i el xip, l’organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat. 
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Recorregut. Dades tècniques de la cursa 

 

Recorregut (Rutòmetre) 

 
Recorregut de dues voltes al mateix circuit. 
 
Sortida des del Passeig Marítim (davant les instal·lacions del restaurant Kansas). Es 
continuarà pel Passeig fins a l’Avinguda del Doctor Fleming, on els corredors giraran per 
Isaac Peral per pujar el carrer Cristòfol Colom, girar a la dreta per Torres Quevedo i 
baixar per Salvador Casacuberta.  
 
A l’esquerra emprendran el carrer Josep Carbonell i Gener i seguiran per l’Avinguda 
Mare de Déu de Montserrat. Es pujarà per Antoni Cartró i agafaran tota l’Avinguda del 
Vinyet fins arribar al Passeig del Doctor Benaprès. Allà, agafaran el carrer Balmes i 
pujaran pel carrer Roma fins al Parc del Vinyet. Giraran a l’esquerra pel Passeig de 
Vilanova i seguiran fins la rotonda de la C-246a pel cantó de mar i seguiran pel Camí de 
Can Girona, on vorejaran la instal·lació del Club de Golf Terramar pel camí fins abans 
d’una petita rotonda on hauran de girar.  
 
Els corredors/es tornaran en sentit contrari desfent el camí que havien fet fins al moment 
per agafar el Passeig de Vilanova a l’alçada del Santuari del Vinyet. Entraran per 
l’Avinguda del Vinyet fins al final, travessaran l’Avinguda Sofia fins al carrer Sant Mus, 
on giraran a la dreta pel carrer de Mossèn Llopis Pi, plaça del Pou Vedre i carrer 
Espalter. Emprendran el carrer de Sant Josep i baixaran pel carrer Bonaire, on 
continuaran fins al Passeig de la Ribera.  
 
A l’alçada del carrer de la Bassa rodona giraran a la dreta i, després de girar a 
l’esquerra, enfilaran el carrer de Sant Antoni fins a l’Avinguda Sofia, que els portarà de 
nou al Passeig de la Ribera. Girant a l’esquerra, els participants trobaran l’arribada a 
pocs metres.  
 

 
Punts quilomètrics  
 
Sortida: Passeig Marítim davant del restaurant Kansas. 
 
Km 1 Passeig Marítim, davant del número 61.  
Km 2 Carrer Cristòfol Colom, davant del número 14.  
Km 3 Carrer Josep Carbonell, davant del número 14.  
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Km 4 Avinguda Nostra Senyora del Vinyet, davant del número 21.  
Km 5 Carrer del Doctor Benaprès, davant del número 17-23.  
Km 6 Sortida de la rotonda de la C-246a amb el carrer de Ramon de Dalmases, just  
                a l’inici del Passeig de la Riera de Ribes.  
Km 7 Camí de Miralpeix (tornada), davant del quart fanal comptat a partir del pont  
                sobre el camí del Club de Golf.  
Km 8 Passeig de Vilanova, al pas de vianants amb el carrer de Roma.  
Km 9 Avinguda Nostra Senyora del Vinyet, davant del número 12 (Los Arcos).  
Km 10 Cantonada de Passeig de la Ribera amb el carrer de l'1 de Maig.  
Km 11 Passeig Marítim, davant el número 33, entre la porta d'entrada i la cantonada   
                amb el carrer Joan Lloberas.  
Km 12 Passeig Marítim, davant del número 79 (Villa Girasol).  
Km 13 Avinguda Salvador Casacuberta, 5 metres abans de la cruïlla amb l’Avinguda   
                de Navarra / Isaac Peral.  
Km 14  Avinguda Mare de Déu de Montserrat, davant el número 42 (Edifici Albamar).
  
Km 15  Al mig de la cruïlla de l'Avinguda Nostra Senyora del Vinyet amb Joan  
                 Lloberas. 
Km 16  Carrer de Roma, davant del número 45 (edifici Tres Pins).  
Km 17  Camí de Miralpeix (anada), 2 metres abans del tercer fanal comptat a partir  
                 del pont sobre el camí del Club de Golf. 
Km 18  Passeig de la Riera de Ribes (Camí Miralpeix), 20 metres abans de la  
                 rotonda amb C-246a.  
Km 19  Avinguda Nostra Senyora del Vinyet, davant del número 58.  
Km 20  Plaça Pou Vedre, davant el número 8.  
Km 21      Passeig de la Ribera, davant de l'inici de l'hotel La Niña. 
Arribada: Davant de l’Sport Bar Sitges.     
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Plànol del recorregut 

 

 

Restriccions previstes de trànsit i talls de carrers 

 
Afectacions (que es restabliran a mida que passi la cursa) 
 

 Passeig Marítim en el moment de la sortida i de l’arribada. 
 

 Sector Terramar: a l’Avinguda del Doctor Fleming i als carrers d’Isaac Peral, 
Cristòfol Colom, Josep Carbonell i Gener i Avinguda Mare de Déu de Montserrat. 

 
 Sector Vinyet: Passeig Doctor Benaprès i Parc del Vinyet. 

 
 Avinguda Camí de Miralpeix, fins l’entrada de la urbanització de Can Girona. 

 
 Passeig de Vilanova, des de la carretera C-246a fins al Santuari del Vinyet. 

 
 Avinguda Nostra Senyora del Vinyet  i Avinguda Sofia, fins el carrer de Sant 

Mus. 
 

 Carrers de Mossèn Llopis Pi, Bassa - rodona i plaça del Pou Vedre, Espalter, 
Passeig de la Ribera, Sant Antoni i Avinguda Sofia. 

 
A la carretera C-246a, es podrà circular per la rotonda pel cantó de muntanya facilitant 
el  trànsit tant al veïnat de Can Pei i Can Girona com al de la urbanització Rocamar.  
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Restriccions d’estacionament de vehicles 
 
Quedarà prohibit l’estacionament de vehicles als carrers de Josep Carbonell i Gener, 
Avinguda del Vinyet, Passeig del Doctor Benaprès, Mossèn Llopis Pi (entre el carrer 
Sant Mus i la Plaça del Pou Vedre), entre les 9 i les 12.45 hores.  
 

 

Reglament de la Mitja Marató i el Quart de Marató 

La cursa és oberta a tothom qui accepti i respecti tant la distància com el present 
reglament de la cursa. 

Article 1.- La data de celebració serà el diumenge 16 de gener de 2022. 
L’hora de sortida del Quart de Marató serà a les 9h i la Mitja Marató a les 10h hores, al 
Passeig de la Ribera de Sitges. 

S’establirà sortida per calaixos, segons les marques personals (per acreditar la marca, 
només seran vàlides les mitges/quarts de maratons dels anys 2019-2020-2021). Es 
dotarà també del servei de “llebres” en diferents marques i en cada cursa. 

El Quart de Marató tancarà el cronòmetre al cap d’1 hora i 15 minuts des de l’hora d’inici 
de la cursa i la Mitja Marató a les 2 hores i 30 minuts. En cas de superar aquest temps i 
continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/a. 

La data de celebració de les curses infantils, no cronometrades, serà el dissabte 15 de 
gener de 2022. Les sortides i arribades seran al Passeig Marítim, davant del Club de 
Mar de Sitges, des de les 16h fins les 18h. L’organització podrà modificar els horaris 
segons el nombre de participants inscrits, per inclemències del temps o per causes 
alienes i/o de força major. 

Article 2.- La cursa es regeix pel Reglament Oficial de la Comissió de Curses de Fons 
de la Federació Catalana d’Atletisme. 

El circuit està validat i la distància a recórrer està certificada per la Federació Catalana 
d’Atletisme: Mitja marató: 21,097 Km  i  Quart de marató: 10,503 Km. 

El guanyador/a de cada cursa serà el que traspassi primer la cinta sota l’arc d’arribada i 
atenent el cronòmetre que marca el temps oficial de la cursa. En el Quart el temps oficial 
es prendrà en el quilòmetre 10 i serà vàlid a efectes de rànquing, sempre que el 
participant arribi a la meta. 

Article 3.- Cal formalitzar les inscripcions on-line (www.mitjasitges.cat). 

Mitja Marató 
La sortida serà a les 10 hores. El temps límit és de 2 hores i 30 minuts des de l'hora 
d’inici de la cursa. 

Inscripcions on-line: 

22,50 € del 01/01/2022 al 11/01/2022 
(+3 € lloguer xip). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 

Quart de Marató 
La sortida serà a les 9 hores. El temps límit és d’1 hora i 15 minuts des de l’hora d’inici 
de la cursa. 

Inscripcions on-line: 

17,50 € del 01/01/2022 al 11/01/2022 
(+3 € lloguer xip). 
 

Inscripcions on-line: 

Inscripcions a curses infantils: fins el dia 11 de gener de 2022: 2,50 € 
Inscripcions a curses adaptades: gratuïtes 
 

La inscripció és personal i intransferible. Un cop feta la inscripció, no es retornarà cap 
import. En el cas d’error en la inscripció, caldrà anar a la taula d’incidències ubicada a la 
fira del corredor per resoldre-ho en els horaris establerts. 

L’edat mínima per participar és de 16 anys al Quart de Marató (amb autorització pares o 
tutors) i 18 anys a la Mitja Marató. Si s’incompleix aquest punt serà sota la 
responsabilitat de cadascú i l’organització queda exclosa de cap reclamació per 
incompliment d’aquest punt. 

A les curses infantils, l’edat mínima per poder participar serà de 3 anys i l’edat màxima 
de 15 anys. Tots els participants hauran de presentar l’autorització d’un dels progenitors 
o tutors, qui acceptarà tant la distància com el reglament. Cap persona no inscrita podrà 
córrer amb els participants. 

Article 4.- La recollida de dorsals i/o xips es podrà fer a la Fira del Corredor: 
 Divendres 14 de gener, de 16h. a 20.30h, al Centre Comercial Ànecblau de 
Castelldefels. 
 Dissabte 15 de gener, de 12h. a 19h, a l’Hotel Calípolis a Sitges. La recollida dels 
dorsals per les curses infantils serà fins les 15h. 
 Diumenge 16 de gener, de 7h. a 08.45h a l’Hotel Calípolis per als corredors del 
Quart. 
 Diumenge 16 de gener, de 7h a 09.30h a l’Hotel Calípolis per als corredors de la 
Mitja. 
Per recollir el dorsal i/o xip serà obligatori presentar el DNI o comprovant de la inscripció 
per comprovar la identitat i l’edat del corredor/a. En cas de no ser el titular de la 
inscripció haurà d’aportar una autorització signada i fotocòpia o imatge del DNI de 
l’interessat per a recollir el dorsal. Una vegada lliurat el dorsal i el xip, l’organització 
queda exclosa de qualsevol responsabilitat. 

La inscripció és personal i intransferible. Realitzada la inscripció no es retornarà cap 
import. En el cas d’error en la inscripció caldrà dirigir-se a la taula d’incidències ubicada 
a la fira del corredor divendres 14 o dissabte 15 de gener fins les 18h. 

 Article 5.- El sistema de cronometratge serà mitjançant Champion Chip Catalunya 
aprovat per l’organització. Per poder prendre part a la cursa i optar a classificar-se, és 
obligatori córrer amb el xip propi o bé amb el que proporciona l’organització. 

Els qui tinguin xip groc propi, hauran de fer constar el seu codi en el moment de 
formalitzar la inscripció. En el cas d’ometre aquesta dada, no serà responsabilitat de 
l’organització si no figuren en la classificació de la cursa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 

És obligatori portar el dorsal ben visible al pit i el xip oficial aprovat per l’organització 
(Champion Chip). Els atletes que corrin sense dorsal ni xip seran automàticament 
desqualificats. 

Les curses infantils disposaran de dorsal però no de servei de cronometratge, ja que es 
realitzen per fomentar l’esport en edat escolar. 

Article 6.- Les classificacions oficials són competència de l’organització i del Comitè de 
Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme, presents en la zona d’arribada. 

Les classificacions es publicaran al web de la cursa www.mitjasitges.cat, a partir de les 
15h del dia de la cursa. 

Es consideraran guanyadors els 3 primers/es corredors/es de la general en cada 
categoria (masculina i femenina) i de cada cursa (Mitja i Quart), segons el temps oficial 
(no temps real). 

Es consideraran guanyadors els 3 primers/es corredors/es locals en categoria 
(masculina i femenina) i de cada cursa (mitja i quart), segons el temps oficial (no temps 
real). 

Es considera corredor/a local aquella persona que estigui empadronada a Sitges. 
Caldrà presentar el DNI per certificar-ho si el guanyador/a fa pòdium en qualsevol de les 
dues curses (Mitja i Quart). Es considera també corredor/a local aquella persona que 
formi part d’un club/entitat/associació esportiva amb seu social a Sitges. 

Respecte de les curses infantils, les classificacions oficials dels menors són 
competència única de la organització. 

Article 7.- La relació de premis que es lliuraran tant en la Mitja Marató com el Quart de 
Marató a la zona de pòdium, al finalitzar les dues curses seran els següents: 

 General femenina (1a, 2a i 3a) 
 General masculina (1r, 2n i 3r) 
 Local femenina (1a, 2a i 3a) 
 Local masculina (1r, 2n i 3r) 
 
En la cursa de la Mitja marató i Quart també es donaran trofeus en la modalitat: 
 Cadira de rodes femenina (1a) 
 Cadira de rodes masculina (1r) 
 Discapacitat visual femenina (1a) 
 Discapacitat visual masculina (1r) 
 Discapacitat intel·lectual (medalla de participació) 
 

Els trofeus que no s’hagin recollit 1 mes després de la cursa, no podran ser reclamats. 

Per poder beneficiar-se del sorteig de 4 Cangurs Luanvi, és imprescindible que els 
guanyadors estiguin presents en el moment del sorteig i pugin a l’escenari a recollir 
aquest val. Si no és així, es traurà un altre número de l’urna per a obtenir un altre 
guanyador/a. L’organització recollirà les seves dades personals per gestionar amb els 
afortunats els premis. 

Respecte a les curses escolars, tots els participants en es curses infantils i adaptades 
rebran una medalla de participació. 

Es realitzaran 3 pòdium corresponents a les següents categories: 
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 Pòdium de 5è, en categoria masculina i femenina (únic pòdium) 
 Pòdium de 6è, en categoria masculina i femenina (únic pòdium) 
 Pòdium de 1r a 4rt ESO, en categoria masculina i femenina. (únic pòdium) 

 

L’escola de Sitges que tingui més participants (no només inscrits) a la 3a edició de les 
Curses Infantils, rebrà un xec regal per gentilesa d’Intersport Quinze per import de 100€ 
a bescanviar en material esportiu per a l’escola. Per establir aquest còmput es tindrà en 
compte el percentatge de participants en relació al nombre total d’alumnes de cada 
centre. Aquest xec regal es lliurarà a la cerimònia del lliurament de trofeus de la Mitja, el 
diumenge dia 16 de gener. 

Els tres primers classificats de cada pòdium tindran dret a un trofeu/medalla, tant nois 
com noies. L’entrega es farà un cop finalitzades totes les curses. 

Article 8-. Les possibles reclamacions de la 38ena Mitja de Sitges es faran per escrit 
(full de reclamació que facilitarà l’organització) entre les 12 i les 12.30 hores del dia de la 
cursa. Transcorregut aquest temps, no s’acceptarà cap reclamació. Les reclamacions 
seran ateses per l’organització i el Comitè de Jutges de la Federació Catalana 
d’Atletisme. La decisió de l’organització serà inapel·lable. 

Article 9.- La cursa podrà ser suspesa o traslladada a un altre dia del calendari per 
inclemències del temps o per causes alienes i/o de força major, sempre que ho 
decideixin les institucions governamentals col·laboradores, el Coordinador General 
juntament amb el Director Tècnic i el jutge àrbitre, sent el seu veredicte inapel·lable. En 
aquest cas, no es retornarà l’import de la inscripció. Tot allò que no estigui previst en 
aquest reglament serà resolt amb el de la FCA. 
L’Organització no es fa responsable dels danys morals, materials o físics que puguin 
causar o causar-ne els participants i els espectadors durant aquesta matinal atlètica. 

 Article 10.- Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d’accidents 
puntual que queda inclosa dins del preu de la inscripció. Així mateix, cada corredor 
participa sota la seva responsabilitat i en inscriure’s es dona per entès que disposa d’un 
nivell de condició física suficient per afrontar l’activitat. L’organització no es fa 
responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de la 
condició mèdica dels participants, els quals han de vetllar en tot moment pel seu bon 
estat físic. 

 Article 11.- Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe i 
any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les llistes de resultats 
si acaben la cursa, seguint la normativa establerta. 

El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament l’organització i els 
seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les 
persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic 
conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos 
a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els 
reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga una vegada finalitzat el 
període previst. 

Article 12.- Podrà participar qualsevol persona suficientment preparada per poder 
assolir la distància amb garanties mèdiques, tenint en compte les edats establertes. No 
es permet la participació de vehicles que no corresponguin a una prova d’atletisme com 
poden ser patins, bicicletes, handbikes o cadires de rodes elèctriques, entre d’altres. 
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Article 13.- Segons estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 
del Parlament i Consell Europeu, informem que les dades incloses en aquest formulari 
s’incorporaran a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Sitges, amb la finalitat de cursar 
aquesta sol·licitud d’inscripció i preservant en tot moment la confidencialitat de les seves 
dades.  
Responsable: Ajuntament de Sitges.  
Finalitat: Gestió de serveis web, així com la gestió de dades i resultats de l’activitat 
esportiva i fidelització d’usuaris per gestionar la seva participació en l’esdeveniment. 
Legitimació: Consentiment de l’usuari i relació contractual.  
Destinataris: Ajuntament de Sitges, carrer Nou, 12 de Sitges.  
Drets: D’accés, rectificació i supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat 
respecte les seves dades personals mitjançant enviament de correu electrònic a 
esports@sitges.cat. 
  

Article 14.- La inscripció a la cursa suposa l’acceptació total d’aquest reglament. La 
seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en 
última instància per l’organització, que aplicarà la normativa IAAF.22. 

 

 
 
Reglament de les curses infantils 
 
 
Article 1 - Organitzador 
 
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sitges organitza la 3a edició de les Curses 
Infantils de Sitges amb el suport de Zona Vip Events. 
 
Article 2 – Data 
 
La data de celebració serà el dissabte 15 de gener de 2022. 
 
Article 3 – Categories, sortides i distàncies  
 
Les sortides i arribades seran en el Passeig Marítim, davant del Club de Mar de Sitges: 

 
 

 
Categories 

Any de 
naixement 

 
Distància 

Hora sortida 
(aproximada) 

Infants de P-3 2018 50 m 16h 
Infants de P-4 2017 100 m 16.10h 
Infants de P-5 2016 200 m 16.20h 
Infants curses adaptades - - - 
Infants de 1r i 2n primària 2015 i 2014 500 m 16.35h 
Infants de 3r i 4t primària 2013 i 2012 750 m 16.50h 
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Infants de 5è i 6è primària noies 2010-2011  1.000 m 17.05h 
Infants de 5è i 6è primària nois 2010-2011 1.000 m 17.15h 
Joves 1r a 4rt ESO 2006 i 2007 1500 m 17.35h 
Pòdiums 5è i 6è  Categoria femenina 17.45h 
Pòdiums 5è i 6è Categoria masculina  17.50h 
Pòdium 1r a 4rt ESO Categoria masculina i femenina 17.55h 

 
 

L’organització podrà modificar els horaris segons el nombre de participants inscrits i per 
inclemències del temps o per causes alienes i/o de força major. 
 
Article 4 - Qui pot participar 
 
L’edat mínima (el dia de la cursa) per poder participar a les curses infantils serà de 3 
anys i l’edat màxima de 15 anys. 
 
Tots els participants hauran de presentar l’autorització d’un dels pares o tutors, qui 
acceptarà tant la distància com el reglament. Cap persona no inscrita podrà córrer amb 
els participants. 

 
Article 5 - Inscripcions 
 
La inscripció és personal, intransferible. 
Cap inscripció serà vàlida sense el comprovant emès per l’organització. 
 
Article 6 - Termini Inscripcions 
 
Únicament seran vàlides si es realitzen via on-line. (www.mitjasitges.cat) fins el dimarts 
11 de gener de 2022, a les 23.59h. 
 
Article 7 - Lliurament de dorsals 
 
La recollida de dorsals es podrà fer a la Fira del Corredor: 
Dissabte 15 de gener, de 12 a 15 hores, a l’Hotel Calipolis a Sitges. 
Serà obligatori presentar el comprovant de la inscripció per recollir el dorsal. 
 
Article  8 - Lloc Inscripcions: 
On-line: www.mitjasitges.cat 
 
Article 9 - Cronometratge 
 
No hi haurà cronometratge. Per tant, no caldrà portar xip. 
 
Article 10 - Classificacions 
 
Les classificacions oficials dels participants són competència única de la organització.  
 
Article 11 - Medalles i trofeus 
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Tots els participants en les curses infantil rebran una medalla de participació. 
Es realitzaran 3 pòdium corresponents a les següents categories 
 
 Pòdium de 5è i 6è de primària, en femenina. 
 Pòdium de 5è i 6è de primària, en categoria masculina. 
 Pòdium de 1r a 4rt  ESO, en categoria masculina i femenina (únic pòdium). 
 
Els tres primers classificats de cada pòdium tindran dret a un trofeu/medalla, tant nois 
com noies. L’entrega es farà un cop finalitzades totes les curses. 
 
L’escola de Sitges que més participants (no només inscrits) tingui a les curses infantils 
rebrà un xec regal per import de 100€ a bescanviar en material esportiu. Per establir 
aquest còmput es tindrà en compte el percentatge de participants en relació al número 
total d’alumnes del centre.  
 
Aquest xec-regal es farà entrega a la cerimònia de lliurement de trofeus de la Mitja 
Marató, el diumenge 16 de gener de 2022, a les 12,30 hores. 

 
Article 12 - Assegurances 
 
L’organització assegurarà als participants a les curses i disposarà de servei sanitari 
Ambumèdic per a possibles atencions i urgències. 
 
Article 13 - Drets d’imatge 
 
El fet d’inscriure’s a les curses infantils de la Mitja Marató de Sitges suposa que 
s’autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors per poder utilitzar 
gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. 
 
Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, 
així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el 
període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en 
vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst. 

 
 
Premis i obsequis 
 
Tots els participants que hagin formalitzat correctament la seva inscripció a la Mitja de 

Sitges rebran, en recollir el seu dorsal a la Fira del Corredor: 
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Samarreta tècnica Luanvi i medalla “Finished” 

 

 

 

 

 

Premi especial Luanvi 

Premi especial de quatre Cangurs, que es sortejaran entre tots els inscrits a la Mitja i 
Quart de Marató de Sitges. Entraran en el sorteig totes les persones que s’hagin inscrit 
abans del tancament de les inscripcions on-line. El sorteig es realitzarà a la cerimònia 
del lliurament de trofeus de la Mitja, diumenge dia 16 de gener. Els guanyadors hauran 
de pujar a l’escenari amb el seu dorsal, per acreditar que han estat els afortunats. 

Per a poder beneficiar-se del sorteig, és imprescindible que els guanyadors estiguin 
presents en el moment del sorteig i pugin a l’escenari a recollir aquest val. Si no és així, 
es traurà un altre número de l’urna per obtenir un altre guanyador/a. L’organització 
recollirà les dades personals per gestionar els premis amb els afortunats. 
 
Trofeus de la Mitja 
 

El lliurament de premis es realitzarà el mateix dia 16 de gener al finalitzar la Mitja 
marató, a la zona de pòdium. 

Trofeus per als 3 primers classificats/des de la general, en categoria masculina i 
femenina. 

Trofeus a la modalitat de cadira de rodes (femenina i masculina), discapacitat visual 
(femenina i masculina) i discapacitat intel·lectual. 

Premis per a corredors/es locals. També tindran trofeu els 3 primers corredors/es 
classificats i classificades locals, tant en categoria masculina com femenina. 
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Trofeus del Quart 

 

Trofeus per als 3 primers classificats/des de la general, en categoria masculina i 
femenina. 

Trofeus a la modalitat de cadira de rodes (femenina i masculina), discapacitat visual 
(femenina i masculina) i discapacitat intel·lectual. 

Premis per corredors/es locals. També tindran trofeu els 3 primers classificats i 
classificades locals tant en categoria masculina com femenina. 

 
 
Serveis als corredors 
 

 Pàrquing Sitges diumenge 16 gener. zona blava de 07 a 14h amb un cost d’1 euro, 

posant el tiquet ben visible al cotxe. 

 Bitllet gratuït de Renfe per als trens de Rodalies Barcelona. 

 Servei de guarda-roba, diumenge 16 gener, instal·lat al pàrquing subterrani (Copark) al 

costat de l’Hotel Calipolis 

 WC al Passeig de la Ribera. 

 Assistència mèdica-sanitària a càrrec d’AMBUMÈDIC. 

 Avituallaments cada 5Km durant la cursa. 

 Consulta de resultats a Internet. 

 Diplomes acreditatius, es podran descarregar gratuïtament el diploma personalitzat amb 

el temps realitzat en la cursa. 

 Cronometratge en el recorregut ChampionChip®. 

 Homologació del circuit per la Federació Catalana d’Atletisme, veure informe. 

 Servei de “Llebres” 

 Les “llebres” aniran identificades amb dorsal i banderola amb la marca i armilla per tal 

que els pugueu identificar amb comoditat. 

 

Servei de “Llebres” 

 

Mitja: 

1 Llebre de 1:24 h. (a 4’/km) 

1 Llebre de 1:35 h. (a 4’30”/km) 
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1 Llebre de 1:45 h. (a 5’/km) 

 

Quart: 

1 Llebre de 4’/Km 

1 Llebre de 4’30/Km 

1 Llebre de 5’/Km 

 

RENFE col·labora amb la Mitja i amb el Quart de Marató 

 

RENFE col·labora amb aquest esdeveniment i ofereix als inscrits a la Mitja i al Quart un 
bitllet senzill gratuït d’anada i tornada, vàlid per al diumenge 16 gener. 

Aquells inscrits que desitgin beneficiar-se d’aquest servei, caldrà que es descarreguin 
de la web el tiquet i el bescanviïn a les taquilles de les estacions de RENFE Rodalies de 
Barcelona. 
 

 

 

Cursa solidària 
 

 
AMIS es crea com una Associació de pares i mares de fills amb discapacitats de Sitges. 
És una entitat privada, sense ànim de lucre, registrada per la Generalitat de Catalunya 
amb el número 14.097 i que es constitueix amb l’objectiu d’aconseguir una vida digna i 
de qualitat per a les persones amb discapacitat, a través de la promoció d’activitats i de 
la sensibilització social en el seu entorn proper. A l’associació, treballen per una societat 
per a tots, on les persones amb discapacitat tinguin igualtat d’oportunitats, tracte i no 
siguin discriminats. 

 

“Perquè tots som diferents però tots som iguals” 
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La seva missió es millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat sensorial, 
física o intel·lectual, fent possible la seva inclusió total a la societat, aconseguint el 
màxim grau d’autonomia possible, independència, autodeterminació i benestar. 
 

Els objectius són: 

 

o Promoure i desenvolupar accions per a que les persones amb discapacitat gaudeixin 

d’una societat inclusiva. 

o Promoure i desenvolupar accions que contribueixin al benestar de les persones amb 

discapacitat i dels seus familiars. 

o Promoure i desenvolupar projectes i activitats per aconseguir millorar la qualitat de vida 

de les persones amb discapacitat. 

o Atenció a les famílies: informació útil i interessant sobre la nostra associació. Compartim 

els reptes i allò que ens motiva a tirar endavant. 
 
 

 

Fes-te Col·laborador de la Mitja i el Quart 
 

Ens agradaria comptar amb la col·laboració del major nombre possible de 
col·laboradors/es ja que, gràcies a les vostres feines desinteressades, novament, 
l’esdeveniment serà un gran èxit d’organització. 

Si et fas col·laborador/a rebràs el mateix obsequi que rebran els corredors/es però 
malauradament aquest any no es podrà fer la festa i caldrà que els col·laboradors/es 
recullin el seu obsequi una vegada acabada la cursa o bé passin per la regidoria 
d’Esports a buscar-lo. 

Si vols formar part d’aquest grup de col·laboradors/es, pots contactar amb la Regidoria 
d’Esports (93 894 50 56), o bé pots enviar-nos un correu electrònic 
a esports@sitges.cat, per tal de facilitar les teves dades. 
  

Tot seguit relacionem les diferents propostes i horaris de col·laboració en la Mitja Marató 
d’enguany: 

Dissabte, 15 de gener de 2022. 

 Lloc: Passeig Marítim (davant Club de Mar de Sitges). 

 Suport en les curses infantils i adaptades: de 15 a 18h 

 

Diumenge, 16 de gener de 2022. 
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 Lloc: Terrassa del restaurant Santa Maria, al Passeig de la Ribera, 52. 

 Guarda-roba: de 7 a 13h. 

 Control de carrers (només majors de 18 anys): de 8 a 12.30h. 

 Avituallaments en el recorregut i a l’arribada: de 8 a 13h. 
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Organitzadors, patrocinadors i col·laboradors 
 
Organitzadors i promotors: 

 

 
 

Amb el suport de: 

                    

  

Amb el patrocini de: 
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Col·laboradors: 
 
 
 
                  
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


