
DEFINICIÓ 
La Mitja Kids és una cursa per a nens i nenes de 1 a 17 anys, impulsada i organitzada per 
l’Associació Esportiva La Mitja del Castell i amb la col·laboració de l'Ajuntament del Papiol. 
 
Article 1 
La 2ª edició de la Mitja Kids tindrà lloc el dilluns 1 de maig a partir de les 10h. 
 
Article 2 
El període d’inscripcions començarà a partir del dia 20 de març i finalitzarà en exhaurir el total 
dels 300 dorsals distribuïts entre totes les categories, o en el seu defecte, el dijous 27 d’abril. 
 
Article 3 
Les inscripcions es podran fer: 

• a la web oficial de la cursa www.mitjadelcastell.com  

• a la pàgina de Run Magazine www.runmagazine.es 

El preu de la inscripció serà de 5€ 
Tot i que no s’acceptaran inscripcions el dia de la cursa, l’Organització es reserva el dret 
d’acceptar inscripcions amb un recàrrec, en cas que quedin dorsals disponibles. 
 
Article 4 
La Mitja Kids, és una cursa de muntanya que transcorre per corriols i pista forestal.  
Constarà de quatre circuits de:  

• 1.000m (+20m de desnivell) 
• 1.500m (+50m de desnivell) 
• 3.000m (+140m de desnivell) 
• 5.000m (+250m de desnivell) 

Tots ells corresponents amb les edats i categories dels participants, amb sortida i arribada a les 
Escletxes del Papiol. 
El recorregut estarà marcat per Km i degudament senyalitzat amb cinta i/o pintura ecològica. 
Els participants no podran sortir del recorregut marcat. 
L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. 
 
Article 5 
Els pares, mares, tutors i familiars es faran responsables de l’acompanyament a la línia de 
sortida dels menors, així com de recollir-los una vegada finalitzada la cursa. 
Els participants de les categories minis i pre-benjamins podran córrer acompanyants d'un 
membre de la seva família tot i que en cas de fer-ho hauran de prendre la sortida des del 
darrera de tot. 
L’organització tindrà control de tots els corredors que hagin pres la sortida per tal d’assegurar-se 
que arriben a la zona d’arribada, en el cas de que sigui necessari o obligatori, caldrà respectar 
les indicacions dels jutges de la cursa. 
Qualsevol infracció del reglament podrà significar la desqualificació. 
Els participants que decideixin retirar-se de la cursa, hauran de comunicar-ho obligatòriament a 
l’Organització mitjançant els voluntaris distribuïts en el recorregut o el control de pas més proper 
al lloc de la retirada. 
La retirada de la cursa no suposarà la pèrdua dels regals i serveis oferts per l’organització. 
 
Article 6 
És una cursa de caràcter popular. No competitiva en les categories Minis, Pre-Benjamins i 
Benjamins. I competitiva en les categories Alevins, Infantils, Cadet i Júnior 
La cursa està oberta a tots els nens i nenes que ho desitgin, nascuts entre els anys 2000 i 2016. 
No hi haurà classificacions, ni general, ni per categoria. Només s’identificarà els tres guanyadors 
i les tres guanyadores de cada prova. 
Hi haurà premi al club o col·legi amb més participants. 
 



 
Article 7 
Categories establertes, masculines i femenines: 
 
Els participants de les categories minis i pre-benjamins podran córrer acompanyants d'un 
membre de la seva família tot i que en cas de fer-ho hauran de prendre la sortida des del 
darrera de tot. 
 
Minis (de 1 a 4 anys)   nascuts  entre el 2013 i el 2016  circuit 1.000m 
Pre-Benjamins (de 5 a 6 anys) nascuts el 2011 i 2012   circuit 1.000m 
 
Benjamins (de 7 a 8 anys)  nascuts el 2009 i 2010   circuit 1.500m 
Alevins (de 9 a 10 anys)  nascuts el 2007 i 2008   circuit 1.500m 
 
Infantils (de 11 a 12 anys)  nascuts el 2005 i 2006   circuit 3.000m 
Cadet (de 13 a 14 anys)  nascuts el 2003 i 2004   circuit 3.000m 
 
Júnior (de 15 a 17 anys)  nascuts el 2000 i 2002   circuit 5.000m 
 
Es obligatori informar de l’any de naixement a l’hora de fer la inscripció. 
 
Article 8 
La Cursa disposa de l’assegurança obligatòria però no es fa responsable dels accidents i 
perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors 
abans, durant o després d’aquesta competició, si bé vetllarà per evitar-los. A tal efecte 
l’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant 
la cursa i/o durant les hores properes a la finalització de la mateixa, sent els pares, mares, 
familiars i/o tutors que manifesten un estat òptim dels menors per poder realitzar les diverses 
curses. 
 
Article 9 
Les persones participants disposaran d’un avituallament al final de cada prova. 
 
Article 10 
Tots els participants rebran una medalla i una bossa del corredor amb obsequis i una samarreta 
commemorativa, que es repartirà una vegada es finalitzi la cursa. Els dorsals es repartiran el 
mateix dia de la cursa, de 8:30 a 9:45 
 
Article 11 
Pel sol fet d’inscriure’s, els pares, mares, familiars i/o tutors autoritzen als menors a córrer i 
accepten aquest reglament Infantil de la Mitja Kids. Tot el que no estigui especificat en aquest, 
queda a criteri de l’organització. 
L’acceptació del reglament suposa, també, el compromís i respecte al medi ambient i la fauna i 
flora del Parc Natural de Collserola, abans, durant i després de la prova. El participant que no 
respecti la normativa del Parc serà desqualificat. 

www.parcnaturalcollserola.cat/pages/bones-practiques                                 
 
Article 12 
Una vegada efectuada la inscripció a la prova, no es realitzarà cap devolució del import, llevat 
que la prova es suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a la mateixa. 
Les reclamacions i propostes de millora es faran per escrit un cop finalitzada la cursa i la decisió 
de l’organització serà inapel·lable. 
 



 
Article 13 
Els pares, mares, familiars i/o tutors dels participants autoritzen a l’organització, l’ús de la imatge 
dels menors, amb les fotografies i vídeos que puguin fer-se al llarg de tot l’esdeveniment, 
mitjançant qualsevol dispositiu i sense límit temporal. Els pares, mares, familiars i/o tutors dels 
participants dels menors d’edat, cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir 
el nom i cognoms i la categoria. 
 
Article 14 
En finalitzar la prova es durà a terme el lliurament de trofeus.  
 
Article 15 
L’Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari. 


