NORMATIVA 27a MILLA URBANA + CURSA POPULAR
-

Data de la prova:
o 16 de juny del 2017 a partir de les 9h

-

Lloc i recorregut de la prova:
o Punt de control de la prova situat al Passeig des Born
o Recorregut: inici al passeig des Born, es puja pel carrer de ses roques, es gira
cap al carrer escola graduada, després es torna baixar per carrer sa mostra, es
volta la plaça de l’església i es torna anar cap al passeig des Born.
o Distància del circuit: 805m

-

Planificació cursa

Horari
9:15h
9:30h
9:45h
10:00h
10:15h
10:20h
10:25h
10:30h
10:40h
10:50h
11:00h
11:15h

Categoria
Junior
Sub-23
Sènior
Veterans
Pre-iniciació
Iniciació
Prebenjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Cursa Popular

Edat
16-18 anys
19-23 anys
24-39 anys
+40 anys
3 anys
4-5 anys
6-7 anys
8-9 anys
10-11 anys
12-13 anys
14-15 anys
+ 16 anys

Distància
1 Milla (1610 m)
1 Milla (1610 m)
1 Milla (1610 m)
1 Milla (1610 m)
50 metres
100 metres
250 metres
500 metres
½ Milla (805 m)
½ Milla (805 m)
1 Milla (1610 m)
4 km i 848 metres

-

Inscripcions:
o Les inscripcions es realitzaran telemàticament a través de la pàgina web
www.elitechip.net.
o Fins els 16 anys les inscripcions tendran el preu 1€.
o Pels majors de 16 anys, la inscripció té un preu de 6€ (+3€ de lloguer de xip, si
n’és el cas)
o S’acceptaran inscripcions fins les 8:45h del mateix dia de la prova. Les
inscripcions del mateix dia de la prova tenen un increment de 3 euros respecte
a les inscripcions a través de la plataforma web d’ elitechip.

-

Dorsals:
o Els dorsals s’entregaran el mateix dia de la cursa en la zona de control de la
cursa.

-

Sistema sanitari de la prova:
o Hi haurà cobertura sanitària amb una ambulància de suport vital bàsic.
L'evacuació actuacions queda en responsabilitat del facultatiu.

-

Premis:
o Milla Urbana:
 De 3 anys a categoria cadet, detall per a tots els participants.
 De les categories junior a veterans premi per els primers classificats
(femení i masculí).
o Cursa Popular:
 Categoria absoluta i local premis per els 3 primers classificats (femení i
masculí) Patrocinat per Vins Ca’n Novell.

-

Premis especials
o Milla Urbana:
 Superar temps rècord:
 Masculí: 04:20 aconseguit per Rafael Vallcaneras Flores l’any
2011. (premi 60€ en metàl·lic patrocinat per Construccions
Ríos Pol)
 Femení: 04:55 aconseguit per Marina Krasimirova l’any 2016.
(premi 60€ en metàl·lic patrocinat per Es Cuplé)
o Cursa Popular:
 Premi especial al millor parcial a la 1a Volta = Sopar per dues persones
al P’dal
 Premi especial al millor parcial a la 3a volta= Sopar per a dues
persones al restaurant Foguer 76
 Premi especial al millor parcial a la 5a volta= Sopar per a dues
persones al restaurant Terra di Vino.
Camiseta commemorativa
o Camiseta commemorativa de regal pels 100 primers inscrits majors de 16
anys.

-

-

Normativa:
o La inscripció de cada participant duu implícita l’acceptació del present
reglament.
o Tots els participants a l’esdeveniment es responsabilitzen de qualsevol dany
moral i/o físic que els pugui afectar durant el desenvolupament de la prova i
certifiquen que disposen d’un bon nivell de condició física i sense cap
impediment per poder realitzar la present prova esportiva.
o Les regles no contemplades en el present document estan en concordança
amb la reglamentació federativa.

-

Altres serveis:
o Guarda-roba
o Avituallament de líquids i sòlids post cursa

-

Col·laboradors:
o Tierra di vino
o Foguer 76
o Es Pdal
o Vins Ca’n Novell
o Construccions Rios Pol
o Ca’n Xiscos
o Ca’n Tronxo
o Es Cuplé

Binissalem, 26 de juny del 2017

