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REGLAMENT XVII PUJADA A LA MOLA 
 
 
1.- XVII PUJADA A LA MOLA  FESTES DEL PILAR es celebrara a la 
Mola,  sortida a Es Calo arribada a La Mola, dissábte día 12 de Octubre 
a partir de les 11,00 hores, (categoríes menors sortida a les 12 h. a la 
Mola) 13:00 hora estimada de finalització.  Les curses es realitzaran  
tenint en compte  les categoríes i les edats dels nens/es i adults  amb  
sortides correlatives  i  distancies adabtades.  Els participants aniran en 
diferents categories desde iniciació fins a  veterans amb modalitats 
masculines i femenines.  La cursa va a càrrec del Grup Esportiu 
Espalmador amb la col·laboració de la comisió de festes de la Mola i  EL 
Consell  Insular de Formentera.  L’organització es farà sota la supervisió 
del Grup Esportiu Espalmador  i l’obligació per part dels atletes d’acatar 
les seves ordres, així com aquelles que venguin dels col·laboradors  i 
dels agents de l’autoritat degudament uniformats. 
 
2. -Indicacions Esplicites: 
Es colocara un arc per marcar la sortida i la arribada. A la mateixa 
situació es dispondrá d´una carpa de tamany 3x3 per colocar el podi i el 
avituallament per despres de la cursa. Es preveu un maxim de 60 
participans. 
  
 
 
3.- Podran participar en la cursa totes aquelles persones que ho 
desitgin, segons els límits d’edat que s’estableixen per a cada categoria. 
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La prova es de carácter NO FEDERADA. 
  
4.- Categories i distancies:  
Hi haurà diferents curses per les categories: 
 
Iniciació (Posterior 2005)  
Benjamí (2004 – 05),  
Aleví (2002-03),   
Infantil (2000 - 01)  
Cadet masculí i femení dels anys 1998-99.  
Juvenils i juniors masculins I Femenins dels anys 1996-1997.  
Senior Masculí i  Femení de 1993 o abans. 
Master 40 Masculí i Femení de 30 a 39 anys 
Master 50 Masculí i Femení de 50 a +  
 
 
5.- Recorregut de la Cursa popular. ANEX 1 
La distància del recorregut serà de 4200 metres, sortint a Es Calo, amb 
un recorregut que anira per el cami de sa pujada i amb arribada al poble 
de la Mola on estarà col·locat l'arc de Meta. 
 
 
6.- Inscripció.  
La inscripció es farà una hora abans de la sortida. 
  
7.- Assistència. 
La organització disposa d’un segur de responsibilitat civil per a  tots els 
participants i acompanyants que puguin pendre mal durant el transcurs 
de la prova. 
El consell de Formentera col·labora amb la colocació d'una ambulància 
que farà cobertura mèdica de la prova durant el temps que durin totes 
les categories. 
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La prova estarà coberta al llarg de tot el recorregut per voluntaris del 
club organitzador, policia local i protecció civil, que s’encarregaran de 
controlar els carrers, passetjos i vies més poblades o transitades. 
 
 
8-Trofeus: 
L’ organitazació juntament amb la col·laboració de la comisió de festes 
de la Mola i el consell de Formentera, premiarà  amb trofeus als 3 
primers clasificats/des de cada categoria, així com els 3 primers 
classificats masculins i femenins de la categoria absoluta. 
 
9-Reclamacións: 
En cas d’haver alguna reclamació per part dels participants, aquesta 
s’haurà de notificar a l’ organització en el termini de 30’ següents a la 
finalització de les proves i haurà d’anar acompanyada amb una quota 
per reclamacions de 100€. 
 
10-En cas de dubte, l’ organització es reserva el dret d’interpretació  
d’aquest reglament. 
  
Per a més  informació contactin amb el Grup Esportiu Espalmador a  la nostra 
web: 
www.grupesportiuespalmador.com, o truquin al Tel. 620 034 001. 
 
12‐ La prova queda supervisada per el responsable de seguritat de la mateixa, 
Omar Juan Moreno em DNI 46950163 X vei de Sant Ferrant, carrer Major nº 5. 
Em el telefon 669423395. 
 
13‐ Dispositiu de Seguritat: Tot el circuit esta tancat al trafic rodat de vehicles 
em valles  i conos senyalitzan els trams mes conflictius. Em  la col.laboració de 
Protecció Civil i voluntaris del organitzador es dura a terme un control de la  
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prova situan una persona en cada tram o creuament conflictiu em comunicació 
directa per radio em la direcció de carrera. Seguidament sobre les 14:00 hores 
es retirarán totes les senyalitzacions emplades per la seguritat de la prova. 
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