IIIª Trail Solidaria Policia Local Calvià 2017
1. La IIIª Trail Solidaria Policia Local Calvià 2017, organitzada per la Policia Local
de Calvià, l’Institut Calvianer de l’Esports de l'Ajuntament de Calvià i la
Asociación de Ayuda y Orientación Parálisis Braquial Obstétrica, tendrà lloc
el diumenge 26 de novembre, a les 9:30 h., amb sortida des del carrer
Platges d’És Capdellà i arribada a l’interior de l’aparcament d’És Capdellà.
2. Les distàncies a córrer seran de 10,2 quilòmetres i 15,3 quilòmetres (prova
puntuable a la Lliga Balear de Curses per muntanya) aproximadament a un
circuit amb començament urbà i la resta pels camins de la finca de Galatzó.
Es pot consultar el recorregut a www.elitechip.net
3. Rutòmetre:
Sortida

Arribada

Carrer
C/ Platges (És Capdellà)
C/ Galatzó
Finca Galatzó (Ses Planes – Sa Vinya)
C/ Galatzó
C/ Platges
Aparcament C/ Platges (És Capdellà)

4. La cursa serà cronometrada per Elitechip (cronometratge electrònic).
5. La cursa serà oberta a totes les persones, de qualsevol nacionalitat i sexe,
federades o no, amb una edat mínima de 18(1) anys complerts. És seva la
responsabilitat de reconèixer el seu nivell de condició física necessària per
afrontar aquesta prova. Es recomana que els esportistes hagin passat una
prova d’aptitud prèvia. Els participants eximeixen a l’Organització de
qualsevol problema mèdic o físic durant el transcurs de la Cursa.
(1)

En categories cadet i junior es permetran edats inferiors sempre i quant estiguin federats.

6. El sol fet d’inscriure’s en aquesta cursa implica la total acceptació d’allò
preceptuat en aquest reglament.
7. Inscripcions
Els drets d’inscripció seran de:
-

-

Cursa 10,2 kms (100 places):
a) 10,00 € / participant cursa lloguer del xip.
b) 3,00€ / lloguer del xip (portadors de xip groc: sense càrrec)
c) 3,00€ / assegurança pels no federats.
Cursa 15,3 kms (200 places)(prova puntuable a la Lliga Balear de
Curses per muntanya):
d) 15,00 € / participant cursa lloguer del xip.

e) 3,00€ / lloguer del xip (portadors de xip groc: sense càrrec).
f) 3,00€ / assegurança pels no federats.
Aquests imports no seran reintegrables. El xip serà personal,
intransferible i imprescindible per a participar-hi. Serà obligatòria la
devolució del xip blanc un cop finalitzada la cursa.
8. La inscripció i el pagament es faran de forma anticipada i mitjançant la
plataforma d’inscripcions de www.elitechip.net
9. Termini d’inscripcions a la cursa:
Fins dijous 23 de novembre a les 23:59 h. a la plataforma
www.elitechip.net .
10. La recollida de dorsals, del xip i de la samarreta es farà el divendres 24 de
novembre, de 18:00 a 21:00 h. a les instal·lacions de Protecció Civil de Calvià
(Son Bugadelles) i el diumenge 26 de novembre a partir de les 8:00 h. i fins a
les 9:00 h a la zona de l’aparcament d’És Capdellà.
11. Categories/Trofeus(*)
a. Cursa 10,2kms
Categoria
Absolut Home
Absoluta Dona
Atleta local Home
Atleta local Dona

Trofeus
1º, 2º, 3º
1ª, 2ª, 3ª
1º
1ª

b. Cursa 15,3kms (prova puntuable per a Lliga Balear de Curses per
muntanya)
Categoria
Absolut Home
Absoluta Dona
Atleta local Home
Atleta local Dona
Cadet Home i Dona – 15 a 17 anys – (ambdós inclosos)
Únicament per a atletes federats
Junior Home i Dona – 18 a 20 anys – (ambdós inclosos)
Únicament per a atletes federats
Sub 23 Home i Dona – 21 a 23 anys – (ambdós inclosos)
Senior Home i Dona – 24 a 39 anys – (ambdós inclosos)
Veterà/ana 40 Home i Dona – 40 a 49 anys – (ambdós inclosos)
Master 50 Home i Dona – 50 a 54 anys – (ambdós inclosos)
Master 55 Home i Dona – 55 a 59 anys – (ambdós inclosos)
Master 60 Home i Dona – a partir de 60 anys

(*)

Els trofeus no serán acumulables, excepte en la categoría local

Trofeus
1º, 2º, 3º
1ª, 2ª, 3ª
1º
1ª
1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª
1º/1ª, 2º/2ª, 3º/3ª

12. Normativa
El fet d'inscriure's implica la total acceptació del present reglament i del TCM
2017.
http://www.fbmweb.com/docs/1485537249.pdf

13. Desqualificacions
Es desqualificaran de la prova els atletes que:
-

No portin el dorsal oficial de la prova.
No realitzin el recorregut complet. Hi haurà punts de control durant la
cursa.
Alterin o ocultin la publicitat del dorsal.
Portin un dorsal adjudicat a un altre atleta.
Entrin a meta sense dorsal.
No facin esment a les instruccions del personal de l’Organització.
Per comportament antiesportiu o manca de respecte cap a l’entorn
natural, a l’Organització o la resta de participants.

14. Avituallaments:
Hi haurà avituallaments al punt alt de Ses Planes i Sa Vinya.
És OBLIGATORI que cada corredor dugui el seu tassó o recipient adequat per
reomplir, ja que en els avituallaments, no n'hi haurà.
A la línea de meta hi haurà servei de begudes i alimentació
15. Disposicions finals:
Servei d’ambulància: hi haurà un servei a la sortida/arribada i en un punt del
circuït.
Servei metge: Hi haurà un metge responsable d’aquest servei a la zona de
sortida/arribada.
Seguretat de la cursa: La Policia Local de Calvià, Protecció Civil de Calvià i
l’Organització son els encarregats de vetllar per la seguretat de la prova, els
atletes participants obeiran totes les indicacions que rebin del personal

encarregat de la prova.
L’Organització no es farà responsable dels accidents dels participants i de
terceres persones per conducta inadequada.
L’Organització de la cursa disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i
una d’accident pels demés casos.
Transfers autocars: L’Organització posa a disposició dels participants un servei
d’autocars des del Palau d’Esports de Calvià – Melanie Costa, fins el nucli d’És
Capdellà, per tal de facilitar l’aparcament. Els horaris establerts d’aquest servei,
és de 7:30 a 8:30 hores i de 12:00 a 13:00 hores.
Servei de guardaroba: L’Organització disposarà un lloc on es custodiarà les
borses de material dels participants.
No està autoritzada la participació de vehicles motoritzats o bicicletes que no
pertanyin a l’Organització. Els vehicles motoritzats i bicicletes oficials que
realitzin el seguiment de la carrera, portaran una identificació visible en tot
moment.
Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pels responsables de
l’Organització de la IIIª Trail Solidaria Policia Local de Calvià 2017. La cursa podrà
ser suspesa o modificada si, per condicions meteorològiques, ho determina
l’Organització de la prova. El seu veredicte serà inapel·lable i no es retornarà la
quota pagada en concepte d’inscripció.

