
I LLEGUA SOLIDARIA 2015 i CAMINADA 
POPULAR
FESTES SANTA CATALINA I ELS CREUERS

REGLAMENT:

ORGANITZA:
AAVV Barri Santa Catalina i els Creuers.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA:
Recorregut urbà i interurbà, asfaltat i pla, 3,2 Km on els corredors de la Llego faran dues voltes amb 
un total de 6,4 Km. La caminada popular farà una volta al circuit de 3,2 Km.

SORTIDA
La sortida de la cursa es donarà a les 10:30h, i la caminada popular la sortida es donarà a les 11h. 
Des de la plaça Santa Catalina.

AVITUALLAMENT
Avituallament líquid i sòlid a l'arrivada de la cursa.

INSCRIPCIONS
Es podrán fer a través de la web www.elitechip.net fins les 23:59h i el mateix dia de la prova fins 
mitja hora abans de cada prova.

Inscripció màxima 300 atletes.

PREUS

Cursa:
3€ + 3€ (donatiu) fins dia 7 de novembre.
4€ + 3€ (donatiu) el mateix dia de la prova.

Caminada:
3€ de donatiu fins el dia 7 de novembre i 4€ de donatiu el mateix dia de la cursa.

Hi haurà el donatiu de 3€ per corredor/ra a favor de la Fundació Trobada de Manacor.

ENTREGA DE DORSALS
A la plaça de Santa Catalina a partir de les 9h del matí.

CATEGORIES

Cursa:
Promeses: fins els 21 anys (<1994)

Absoluta: des dels 22 anys fins els 44 anys (1993> <1969)

Veterans: a partir dels 45 anys (1970<...)



Caminada: No hi ha limit d'edat.

PREMIS
Hi haurà trofeus pels 3 primers atletes classificats de cada categoría.CLASSIFICACIONS DE LA 
PROVA, es poden repetir premis. 
Es realitzaran per Elitechip

CONTROL DE LA PROVA
Es realitzarà mitjançant el sistema Championchip.

DESQUALIFICACIONS
Seran automàticament desqualificats de la prova tots els atletes que:
• No portin el dorsal
• No realitzin el recorregut complet. Es controlaran diferents punts.
• No atenguin les instruccions del personal de l’organització.

NORMATIVA
El fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament.
Els atletes participen baix el seu risc, en tant una prova atlètica suposa un mínim de preparació i 
entrenament.
Tots els participants quan s’inscriuen, certifiquen verbalment, que es troben físicament bé i sense 
problemes de salut per poder realitzar aquesta prova.
Els atletes sempre aniran per la seva dreta ja que en certs punts es trobaràn corredors en els dos 
sentits de la marxa.
L’organització no es fa responsable dels objectes perduts i/o substrets.


