
 

7a Mugada i 1a Bat-Mugada – marxes d’obstacles: 

Els participants hauran de superar tot tipus d’obstacles, ja siguin naturals (curs del riu, troncs d’arbres, rampes de 

fang, ...) com artificials (muntanyes de bales de palla, envestides de canons d’aigua, avenç per canonades,...). 

Tot plegat seguint un estricte respecte per l’entorn natural. 

 

Aquest any, com a novetat els participants podran inscriure’s a la 1a Bat-Mugada, que tindrà lloc la nit del 

dissabte del mateix cap de setmana. Aquesta nova marxa estarà subjecte a un nou reglament. 

 

 

Reglament LA MUGADA: 

- El nombre màxim de participants serà de 600 inscrits. Només podran realitzar la marxa aquelles 

persones que hagin realitzat la inscripció i el pagament dins els terminis establerts per l’organització. 

- Podran participar totes aquelles persones que, el dia de la marxa tinguin 7 anys o més. 

- Tots els menors de 13 anys aniran acompanyats d’un adult responsable, que caldrà que també s’hagi 

inscrit com a participant (amb dorsal propi). Un mateix adult només podrà ser responsable de 3 (tres) 

mainades com a màxim. 

- La resta de menors, de 13 a 17 anys, no caldrà que vagin acompanyats per un adult, sempre i quan el 

tutor que consta a l’ inscripció se’n faci responsable. 

- Per a realitzar La Mugada cal saber nedar, queda sota la responsabilitat del participant el compliment 

d’aquest requisit. 

- L’inici de la marxa serà a les 10h, i es donaran dues sortides separades per dos minuts; la primera 

sortida pels participants que busquin realitzar la marxa de forma competitiva, i la segona per la resta de 

participants sense caire competitiu. 

- El repartiment de premis es portarà a terme a les 12h. 

- Durant l’entrega de premis s’obsequiarà amb una medalla a tots els nens i nenes nascuts entre els 

l’anys 2007 i 2012. Per rebre la medalla serà indispensable presentar el dorsal. 

- Dins les categories de premis hi haurà una específica a la millor disfressa. 

 

 

Reglament LA BAT-MUGADA: 

- El nombre màxim de participants serà de 300 inscrits. Només podran realitzar la marxa aquelles 

persones que hagin realitzat la inscripció i el pagament dins els terminis establerts per l’organització. 

- Podran participar totes aquelles persones que, el dia de la marxa tinguin la majoria d’edat (18 anys). 

- L’inici de la marxa serà a les 22h, i es donarà una única sortida. 

- No hi haurà repartiment de premis però si festa final!!! 

- Cal que els participants portin frontal i alguna peça de roba fluorescent. 

- Abstenir-se participants que pateixin o puguin patir del cor. 

- Per a realitzar la Bat-Mugada cal saber nedar, queda sota la responsabilitat del participant el 

compliment d’aquest requisit. 

 

 



Reglament conjunt de LA MUGADA I LA BAT-MUGADA: 

- Tots els participants hauran de dur el seu dorsal al tors, ben visible. Qualsevol corredor/a sense dorsal o 

amb dorsal prestat serà exclòs del circuit per l’organització, al no estar cobert per l’assegurança. En cas 

d’accident de qualsevol persona sense dorsal, l’organització no se’n farà responsable. 

- El circuit estarà totalment senyalitzat amb cintes de plàstic, banderoles, fletxes... En el cas de La 

Mugada, aquesta comptarà amb un avituallament entremig. 

- Tots els participants tenen l’obligació d’auxiliar a la resta de corredors en cas d’observar un accident, i/o 

comunicar-ho al control més proper. 

- Els participants tenen l’obligació de fer un ús cívic i responsable de les instal·lacions. 

- Els participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control més proper. 

- Queda totalment prohibit llençar deixalles fora dels llocs designats. 

- L’organització declina tota responsabilitat davant de tot tipus de perjudici que la marxa pugui ocasional a 

tota persona NO inscrita a la marxa (acompanyants i tercers). 

- Els participants autoritzen l’organització a fer ús de les imatges que generi la seva participació. 

- Està prohibit participar amb animals. 

- L’organització es reserva el dret a modificar les condicions de les marxes, i fins i tot arribar a suspendre 

les mateixes, davant de situacions de força major i altres imprevistos. 

- Qualsevol participant de la marxa dona per conegut i accepta aquest reglament. 

 

 

Procediment d’inscripció i preus: 

- Tot participant de La Mugada i Bat-Mugada ha d’estar assegurat. 

- El preu de l’ inscripció és: 

o La Mugada: 

 13 euros, si es té la llicència federativa de la FEEC. 

 15 euros, que inclou l’assegurança de la marxa gestionada pel GEIS. 

o La Bat-Mugada: 

 13 euros, si es té la llicència federativa de la FEEC. 

 15 euros, que inclou l’assegurança de la marxa gestionada pel GEIS. 

o La Mugada + Bat-Mugada 

 21 euros, si es té la llicència federativa de la FEEC. 

 25 euros, que inclou les assegurances de les marxes gestionades pel GEIS. 

o Una part de cada inscripció (concretament 1 euro) anirà destinada a fins benèfics. L’entitat 

beneficiaria del donatiu d’aquest any serà La Marató de TV3 : Les malalties minoritàries. 

 

- Període d’inscripció: 

o De l’1 de juliol fins a esgotar dorsals, al portal https://www.cronoexagon.com/ 

- En cas que algun participant prengui mal durant la/es marxa/es i s’hagi inscrit fent ús de l’assegurança 

FEEC, serà ell/a qui es farà càrrec de fer les tramitacions corresponents. Els GEIS només tramitarà els 

casos coberts per l’assegurança específica de la/es marxa/es. 

- Els dorsals de les dues marxes, es podran recollir el dissabte 3 d’agost de 10h a 15h i de 19h a 21.30h 

o el diumenge 4 d’agost entre 8h a 9.30h del matí, al Gimnàs de l’Escola Ruiz Amado de Castelló 

d’Empúries. Els participants que no hagin recollit el dorsal i la bossa del corredor dins dels períodes 

establerts, perdran tot dret a realitzar la marxa i en cap cas serà retornat l’import de la inscripció. 

- Les inscripcions són personals e intransferibles. Les inscripcions portades a terme fins el 26 de juliol es 

garantirà el dorsal personalitzat. 



- Les talles de les samarretes queden garantides pel nostre distribuïdor (42K), fins al dia 26 de juliol, 

sempre segons disponibilitat del seu stock i segons ordre d’inscripció. En cas contrari, l'organització 

queda exempta de qualsevol responsabilitat. 

- La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament. 

 

Serveis pels participants: 

- Disponibilitat de dutxes per als corredors/es al Camp de Futbol. 

- Servei de guarda-roba. Per a fer-ne ús, caldrà deixar els objectes que es vulgui guardar dins de la bossa 

del corredor, amb el corresponent núm. 

- Botifarrada de cloenda per a tots els participants inscrits. 

- Servei de Bar extern a l'organització. 

 

 

 

 


