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VI MITJA MARATÓ CIUTAT D'ALCÚDIA
Dissabte 11 de Març de 2017

Reglament

Organitza : Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia.

Data: Dissabte, 11 de Març de 2017

Hora de Sortida:

 10 Km: 10:00h.
 Mitja Marató: 10:10h.

Lloc: Passeig Pere Ventayol d´ Alcúdia

Inscripcions: Les inscripcions es realitzaran a www.elitechip.net fins el dia 10 de març
o al mateix lloc i dia de la prova, només si hi ha disponibilitat de places.

Recollida de dorsals:

 Divendres dia 10/03/2017 a les oficines del Patronat d’Esports. Passeig
Pere Ventayol, 4 Edifici Can Ramis. De 9h a 14h

 Dissabte dia 11/03/2017 al lloc de la prova de les 8:30 a les 9:30

Preus:

 Mitja Marató (21.097m): 15€ + 3€ lloguer de Xip.
 10 Km: 8€ + 3€ lloguer de Xip.

Categories:

- Mitja Marató:

□ Masculina

 Absolut Masculí.
 Junior (Any de naixement  1998-1999 )
 Sènior (Nascuts en el 1997 fins els 34 anys)
 Veterans +35 (Dels 35 als 44 anys)
 Veterans +45 (Dels 45 als 54 anys)
 Veterans +55 (Dels 55 als 59 anys)
 Veterans +65 (A partir dels 65 anys)
 Local Masculí.

□ Femenina

 Absolut Femení.
 Junior Femení (Anys de naixement  1998-1999)
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 Sènior Femení (Nascuts en el 1997 fins els 34 anys)
 Veteranes +35 ( Dels 35 als 44 anys)
 Veteranes +45  (A partir dels 45 anys)
 Local Femení.

- 10 Km

□ Masculina

 Absolut Masculí.
 Local Femení.

□ Femenina

 Absoluta Femenina.
 Local Femenina.

Trofeus: Hi haurà trofeus pels 3 primers classificats de cada categoria. Només
s’entregarà un trofeu per corredor.

Temps límit: S’establiran els límits següents per finalitzar cada una de les proves.

 10 Km: 1 hora i mitja
 Mitja Marató: 3 hores

Cronometratge: La prova serà cronometrada per el sistema “Championchip”. Els
participants que lloguin el xip, l’hauran de tornar en acabar la prova. El no retorn del
xip, suposarà la desqualificació automàtica del participant.

Federació Balear d’Atletisme: la prova està autoritzada per la FAIB i el control dels
resultats de la mateixa anirà a càrrec del comitè de jutges de la FAIB

Mesures de Seguretat:  L’organització comptarà amb la policia, protecció civil,
guàrdia civil de tràfic i voluntaris que vetllaran per la seguretat dels participants. No
respectar les seves indicacions, suposarà l’expulsió immediata de la prova.

Ambulàncies i assegurança: Tots els participants estaran assegurats per una pòlissa
d’accidents pel tractament de lesions a conseqüència del transcurs de la prova. A més,
es posaran a disposició dels participants dues ambulàncies i un metge en cas d’accident

Guarda-roba: Els participants podran gaudir d’un servei de guarda-roba.

Hi haurà obsequis per a tots els participants

La inscripció a la prova implica l’acceptació d’aquest reglament.

 El Patronat Municipal d’Alcúdia es reserva el dret a la modificació i interpretació
d’aquest reglament.
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Per a més informació

1. www.elitechip.net
2. Patronat Municipal d’ Esports d’ Alcúdia:

1. 971897103
2. patronat@alcudia.net
3. Antoni Serra Cánaves 651 890 949 (director de cursa)


