
XXXVIII CURSA I MINICURSA POPULAR TONI COSTA BALANZAT 
 
REGLAMENT 
 
Article 1r. ORGANITZACIÓ 
 
L’Ajuntament d’Eivissa organitza amb la direcció tècnica del Club Atletisme Pitiús les curses 
pedestres: 
 
XXXVIII CURSA I MINICURSA POPULAR TONI COSTA BALANZAT, que tindran lloc 
diumenge, 20 d'octubre de 2019 
 
Article 2n XXXVIII Cursa Popular Toni Costa Balanzat 
 
Distància : Es correrà sobre una distància aproximada de  5.300 m. 
 
Sortida : A les 10.30 hores. 
 
Tancament: A les 11:15 hores. Per motiu de trafic. Limit de 45 minuts per a la realizació dels 
5300m de la cursa. 
 
Participació: La prova amb caràcter popular estarà oberta a qualsevol persona a partir de la 
categoria sub18 (nascuts el 2002 o abans), sense distinció de sexe o nacionalitat, estigui o 
no federada. 
 
Inscripcions. Les inscripcions es realizaran única i necessariament a través de la pàgina 
web de Elitechip (www.elitechip.net), abans de les 21.00 hores del DIJOUS anterior a la 
prova. 
 
El preu de la inscripció és de 5 € (inclou una assegurança d’un dia). 
 
Dorsals: Tots els participants duran el corresponent dorsal i xip, els quals són personals i 
intransferibles. 
 
El dorsal ha d’anar enganxat al pit, sense manipular ni doblar. 
 
El xip ha d’anar enganxat a la sabata o al turmell. 
 
L’ús inadeqüat del dorsal i/o del xip serà motiu de descalificació. 
 
Categories: 
 
MASCULINA i FEMENINA: 
 
Sub18: nascuts els anys 2002 i 2003 
Sub20: nascuts els anys 2000 i 2001 
Sub23 i sèniors nascuts en 1999 i anteriors fins màster 
Màster A: de 40 a 44 anys complits 



Màster B: de 45 a 49 anys complits 
Màster C: de 50 a 54 anys complits 
Màster D: de 55 a 59 anys complits 
Màster E: a partir de 60 anys complits 
Trofeus i premis : 
 
Es lliuraran tres trofeus als tres primers classificats en cadascuna de les categories 
indicades en el punt anterior i als tres primers de la classificació general, tant masculins com 
femenins. 
 
Article 3r MINICURSA TONI COSTA BALANZAT 
 
Categories sub10, sub12 i categoria especial 
Distància : Es correrà una distància de 400 m.  
Sortida: A les 10.00 hores. 
 
Categories sub14  i sub16 
Distància: Es correrà una distància de 1000 m. 
Sortida : A les 10.15 hores. 
 
Participació: La prova amb caràcter popular estarà oberta a qualsevol persona que pertanyi 
a les categories sub10, sub12, sub14 i sub16, sense distinció de sexe o nacionalitat, estigui 
o no federada. 
 
Inscripcions. Les inscripcions es realizaran única i necessariament a través de la pàgina 
web de Elitechip (www.elitechip.net), abans de les 21.00 hores del DIJOUS anterior a la 
prova. 
 
Els dorsals i els xips es podran recollir ÚNICAMENT al Patronato d’Esports de Vila (Piscina 
Municipal Can Misses) 
 
Divendres, 19 d'octubre:     de 19.00 a 21.00 h 
Dissabte, 20 d'octubre:       de 10.00 a 12.00 h 
El xips s’hauran d'entregar a l'arribada. 
 
 
La inscripció a la Minicursa Toni Costa Balanzat és gratuïta i tots els participants comptaran 
amb una assegurança d'un dia. 
 
Dorsals: Tots els participants duran el corresponent dorsal i xip, els quals són personals i 
intransferibles. 
 
El dorsal ha d’anar enganxat al pit, sense manipular ni doblar. 
 
El xip ha d’anar enganxat a la sabata o al turmell. 
 
L'ús inadeqüat del dorsal i/o del xip serà motiu de descalificació. 
 



 
 
Categories: 
 
MASCULINA i FEMENINA: 
 
Sub10: nascuts els anys 2010 i 2011 
Sub12: nascuts els anys 2008 i 2009 
Sub14: nascuts els anys 2006 i 2007 
Sub16: nascuts els anys 2004 i 2005 
 
Categoria especial dins de la qual estaran inclosos tots els participants de l’ADIF. 
Trofeus: 
 
Es lliuraran tres trofeus als tres primers classificats de les categories indicades en el punt 
anterior. 
 
Article 4t. DANYS 
 
L'organització no es fa responsable dels d'anys tant materials com físics i morals que es 
puguin derivar de la participació en la prova, tot i que l'organització compta amb una 
assegurança de responsabilitat civil. 
 
Article 5è. COMPLIMENT DE LES INSTRUCCIONS 
 
Totes les persones participants seguiran fidelment les instruccions i les indicacions dels 
jutges, organitzadors i agents de trànsit, el seu incompliment pot ser motiu d’exclusió. 
 
Article 6è. REGLAMENT DE L'RFEA 
 
Les mencionades curses es regiran pel Reglament oficial de l'RFEA per a qualsevol 
 
conflicte o discrepància que pugui sorgir entre els atletes participants i l'organització. 
 
Article 7è. SERVEIS SANITARIS 
 
Les dues curses estan cobertes per dues ambulàncies. 
 
Article 8è. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT 
 
La participació en qualsevol de les curses implica l'acceptació del present Reglament. 
 
Article 9è. LLIURAMENT DE PREMIS 
 
La competició finalitza amb l'acte de lliurament de trofeus, al qual és obligatòria l'assistència 
de totes les persones classificades amb trofeu. 
 
 



 


