
Cursa de 5 milles Medijocs 2023 
22 d’abril de 2023. Sant Cugat del Vallès. Parc de la Pollancreda 
 
REGLAMENT 
 
Article 1. Cursa organitzada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, en col·laboració amb 
l’entitat Chip Timing SL/ Xipgroc, dirigida a qualsevol persona d’una edat inclosa en algun dels 
diferents rangs contemplats a l’article 7 que accepti i respecti el present reglament. 
 
Article 2. La distància és de 5 milles (aproximadament 8.046 metres), per un recorregut 
degudament senyalitzat al Camí de Can Borrell (dins dels límits del Parc de Collserola), amb 
sortida i arribada del Parc de la Pollancreda, dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. 
Sortida a les 09.30 hores i es tancarà la cursa a les 11.00 hores. 
La cursa infantil tindrà un recorregut d’1 Km aproximadament i es desenvoluparà íntegrament 
dins del recinte del Parc de la Pollancreda. Sortida a les 09:00 hores i es tancarà a les 09.25 
hores. 
 
 
Article 3. Hi haurà un avituallament al km 4, aproximadament, i un altre a l’arribada.  
 
Article 4. Inscripcions: s’hauran de formalitzar mitjançant el formulari habilitat a tal efecte en el 
web xipgroc.cat, al qual s’hi accedeix des del web de Medijocs del CoMB (medijocs.comb.cat), 
indicant totes les dades que es demanen.  
 
Quota d'inscripció: 

Nens: 3€ 
Metges: Amb xip 5 €. Sense xip 7€ 
No metges: Amb xip 10 €. Sense xip 13€ 

Inclou: dorsal, bossa del corredor, amb regals, i participació al sorteig de regals. 
 
Dins la quota d’inscripció de metges es poden inscriure totes aquelles persones que estiguin 
col·legiades a qualsevol dels Col·legis Professionals de Metges de Catalunya (Barcelona, 
Tarragona, Girona i Lleida). 
 
Els participants que s’inscriguin com a metges i no ho siguin seran desqualificats i no podran 
participar a la cursa. 
 
El termini d’inscripcions online es tanca el dia 14 d´abril a les 10.00 hores. 
Si abans d’aquesta data s’arribés al nombre màxim d’inscripcions (300 corredors) es tancaria 
l’accés al formulari d’inscripció. 
 
La inscripció és personal i intransferible. Un cop realitzada la inscripció no s´admetran 
devolucions, per cap causa, de l´import de la inscripció. L´organització es reserva el dret a 
rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els termes i condicions de l´esdeveniment que 
queden exposat en el Reglament. En el cas d´error en la inscripció, caldrà enviar un correu a 
congres@comb.cat 
En cas d’incompliment, serà sota la responsabilitat de cadascú i l´organització queda exclosa de 
cap reclamació per incomplir qualsevol d´aquests punts. 
 
En el cas de menors d’edat, es requerirà una autorització emplenada i signada per part dels 
pares/tutors del menor, la qual es facilita en el propi formulari d’inscripció a la cursa. Aquesta 

mailto:congres@comb.cat


autorització s’entregarà al moment de la recollida del dorsal, degudament complimentat i signat 
pels pares/tutors. La falta d’entrega d’aquesta impedirà la recollida del dorsal i suposarà la 
impossibilitat de participar a la prova per part del menor. La organització declinarà qualsevol 
responsabilitat en cas que un menor participi en l’activitat sense aportar dita autorització. 
 
Article 5. Lliurament de dorsal, classificació i control per xip “ChampionChip” (per part de 
l’entitat Xipgroc). Als inscrits sense xip propi, se´ls hi facilitarà un integrat al dorsal. Tots els que 
no portin el xip correctament no sortiran als resultats i no tindran dret a cap premi. No córrer 
amb el xip o dorsal propis tampoc dóna dret a premi.  
 
Hi haurà un control de pas de xip a l’extrem del recorregut i al punt intermedi de la cursa. Els 
que no passin el control quedaran desqualificats. 
 
 
RECOLLIDA MATERIAL 
La recollida de dorsals i bossa del corredor serà a: 

Col·legi Metges Barcelona – Pg. Bonanova, 47 Barcelona  
Dijous 20 d´abril de 10 a 21.00h 
Divendres 21 d´abril de 10 a 21.00h 

En qualsevol cas, és necessari recollir el dorsal per a poder participar a la cursa. Per recollir el 
dorsal i/o xip serà obligatori presentar el DNI per a 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 
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. 
 
Els participants que corrin sense dorsal, amb dorsal falsificat o d´una altra persona, no tindran 
dret a cap servei, ni tan sols l´assegurança d´accidents, i serà motiu de desqualificació. 
 
Article 6. Cronometratge.  
El sistema de cronometratge serà mitjançant ChampionChip 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 que tinguin Xipgroc propi hauran de fer constar el seu codi en el moment de formalitzar la 
inscripció. En cas d’ometre aquesta dada, no serà responsabilitat de l´organització si no figuren 
en la classificació de la cursa. 
 
Article 7. Categories. La cursa és oberta a metges, els seus familiars, i amics, el personal del 
CoMB i de les seves societats i tots/es els/les professionals i treballadors/res del sector sanitari 
que vulguin acompanyar-nos fins a un límit de 300 participants, per restriccions del circuit. 
Les categories queden establertes com a masculina i femenina de la següent manera: 

 
 Infantil masculí i femení: fins 13 anys, inclòs 

 
 Absoluta masculí i femení: a partir de 14 anys, inclosos (amb autorització dels 

pares/tutors legals).   
 
 Metges masculí i femení 

 



Es donaran tres premis masculins i femenins pels primers absoluts i pels primers metges.  
 
Article 8. Premis: 
Els comentats a l´article 7. Hi haurà un sorteig de regals entre tots els participants. 
L´hora del lliurament dels premis serà a les 11.00 hores. 
 
Article 9. L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació 
o la cursa pugui ocasionar als participants, abans, durant o després d’aquesta. No obstant, 
l’organització disposarà de servei sanitari per possibles urgències. 
 
Cada corredor participa a la cursa sota el seu propi risc i la seva pròpia responsabilitat, i reconeix, 
pel sol fet de participar, trobar-se en condicions físiques adients i suficientment preparat per a 
participar voluntàriament a l’activitat, i no pateix cap malaltia, lesió o cap altre defecte o 
impediment físic que pugui agreujar-se o posar en risc la seva salut. En aquest sentit, des del 
CoMB es considera convenient que els participants se sotmetin prèviament a un adequat 
reconeixement mèdic.  
 
En qualsevol cas, l´organització declina qualsevol responsabilitat conseqüència de la falta de 
veracitat en dita informació i pels danys que els participants o espectadors puguin ocasionar 
durant la prova, fets a ells mateixos o a terceres persones. 
 
Article 10. L’organització té contractada una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents 
per a tots els participants que estiguin inscrits. Hi haurà servei mèdic, una ambulància, servei de 
guarda-roba i wc. 
 
Article 11. Els participants han d’acceptar el reglament, en el moment de fer la inscripció 
(mitjançant la casella habilitada a l’efecte al corresponent formulari d’inscripció, i que indica 
“Accepto les condicions de compra i el reglament”), per a poder participar en la cursa. No 
s’admetrà la participació d’aquells inscrits que no hagin marcat la casella esmentada. 

Article 12. Cancel·lació o canvi de data. 

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 decideixi l´organització. 

Article 13. Drets d´imatge. 

El sol fet d´inscriure´s a la Cursa atlètica dels Medijocs, autoritza expressament a l´organització, 
a prendre imatges dels participants, sense dret a rebre cap compensació econòmica. Amb 
l’enviament del formulari d’inscripció corresponent, els participants autoritzen a la organització 
a utilitzar aquestes imatges en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o 
publicitari produïts i difosos per la mateixa, tot d’acord a l’establert per la normativa 
corresponent. 

Article 14. Les dades personals facilitades al moment de la inscripció formaran part del fitxer 
titularitat de l’entitat contractada pel CoMB (Chip Timing SL/Xipgroc) i seran comunicades al 
CoMB en tant que organitzadora, als efectes de lliurament de premis i altres finalitats que 
s’escaiguin en relació a l’organització de l’esdeveniment.  

 


