
II MOSCART RUNNING BEER 

La MOSCART RUNNING BEER és la segona  cursa popular que es celebrarà dintre del marc de 
la Mostra de Cervesa Artesana “MOSCART” a  Mancor de la Vall i a la qual tots els participants 
i acompanyants hi están convidats. 

Una cursa on tenim l’opció d’elegir un  dels dos recorreguts (A) o (B) per tal de facilitar la 
participació segons els objectius. 

INFORMACIÓ GENERAL, BASES I REGLAMENT. 

1- Lloc i data: Dissabte 09/09/17 al poble de Mancor de la Vall. 
 

2- Podran prede part a la cursa totes aquelles persones que ho desitgin, segons els limits 
d’edat establers per categories. 
 
 

3- El control tècnis de la prova será a carrec de l’organització i els agents de l’autoritat. 
 

4- Recorregut i distancia: 
 
Opció A: 
 
Circuit urbà i  per carretera. 
Distància 6.300 metres. 
 
Opció B: 
 
Circuit urbà i  per carretera amb pujada i baixada al monestir de Sta LLúcia. 
Distància 9.600 metres. 
 

5- Categories: 
 
Opció A: 
 
Menors de 15 anys fins a 17 anys. 
Sub 23   fins  a 23 anys. 
Senior  fins a 39 anys. 
Master 50  fins a 50 anys. 
Master plus  a partir de 51 anys. 
 
 
 
 
 



Opció B: 
 
Sub 23   dels 18 al 23 anys. 
Senior    fins als 39 anys. 
Master50  fins als 50 anys. 
Master plus  a partir de 51 anys. 
 

6- Inscripcions i dorsals. 
 
Es podrán inscriure fins dia 07/09/17 a les 22:00. 
LLoc: Elite chip.net. 
 
Opció A: 
 
Els participants a la cursa independentment de la categoría hauran de pagar una quota 
d’inscripció de 7 euros + 3 euros el chip. 
A l’inscripció figurarà : Nom, llinatges, data de naixament, sexe i D.N.I. 
 
Opció B: 
 
Els participants de la cursa, independentment de la categoría hauran de pagar una 
quota d’inscripció de 10 euros + 3 euros el chip. 
A l’inscripció figurarà: Nom, llinatges, data de naixament, sexe i D.N.I. 
 

7- L’organització no es farà responsable dels danys morals o materials que puguin sfrir els 
participants abans, durant o després de la cursa, en tot cas, peró es prendran les 
mesures necessaries pel millor desenvolupament de la cursa. 
 

8- Premis: 
 
 
L’organització lliurarà als tres primers de la general  masculins i femenins i als altres 
primers classificats locals masculins i femenins de cada recorregut. 
 

9- L’inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament. 
 

10- L’organització en cas de dubte es reserva el dret d’inscripció d’aquest reglament. 
 
 

11- L’esperit esportiu i popular és el que inspira la convocatoria d’aquesta prova, el 
participant que manifesti un comportament antiesportiu o antisocial será desqüalificat 
i exclós de la prova pels organiutzadors. 
 

12- Tots els inscrits tindràn un obsequi. 



13- Els dorsals es podrna recollir una hora abans de la cursa a la plaça d’abaix, davant el 
bar es forn, els menors d’edat han d’anar a recollir el dorsal acompanyats d’un adult. 
 

14- Tindreu les dutxes del camp de futbol a la vostre disposició. 

 

 

 


