
XXIV CURSA FIRA D’ARTÀ 2015 
 
REGLAMENT: 
 
ORGANITZA: 
 
Club Atletisme Artà 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA: 
 
Recorregut urbà i interurbà amb trams de pista forestal i asfaltats de 12,5 Km. 
aproximat a Artà el dia 19 de setembre de 2015 
 
SORTIDA 
 
Poliesportiu Na Caragol  
 

 A les 17.30 h, iniciació masculí i femení (nascuts el 2008 i posteriors), 300 
metres. 

 A les 17.40 h, benjamins masculins i femenins (2006-2007), 500 metres. 
 A les 17.55 h, alevins masculins i femenins (2004-2005), 800 metres. 
 A les 18.10 h, infantils masculins i femenins (2002-2003), 1.600 metres. 
 A les 18.25 h, cadets masculins i femenins (2000-2001), 2.000 metres. 
 A les 18.45 h, absoluta (1999 i anteriors), 12.500 metres. 

 
ARRIBADA 
 
Poliesportiu Na Caragol a les 20:30 hora límit. 
 
RECORREGUT        
 
Cami de Ca’n Canals 
Carrer Pere Amoros 
Carrer Gran Via 
Carrer Ciutat 
Carrer Antoni Blanes 
Carrer Rafel Blanes 
Carrer de’s Pou Nou 
Carretera S’Ermita 
Cami D’Els Olors 
Camí de Son Puça 
Carretera Son Not 
Carretera S’Ermita 
Carrer de’s Pou Nou 
Carrer Rafel Blanes 
Carrer Antoni Blanes 
Carrer Ciutat 
Carrer Gran Via 
Carrer Pere Amoros 
Camí de Ca’n Canals 
 
AVITUALLAMENT 
 
A La Creu D’els Olors (Km. 3,5 i 9 aprox.) 
 



INSCRIPCIONS 
 
Es podrán fer a través de la web www.elitechip.net i el mateix dia de la prova fins a 
les 18:30 hores 
 
PREUS 
 
6 € fins dia 16 de setembre  + 3 € lloguer de xip 
9 € a partir del dia 17 de setembre  + 3 € lloguer de xip 
 
ENTREGA DE DORSALS 
 
Els dorsals s’entregaran el mateix dia de la prova en el Poliesportiu Na Caragol. 
 
PLA DE SEGURETAT 
 
Hi haurà un servei d’ambulància. 
 
Tots els participants estarán coberts per l’assegurança de la Federació Balear 
d’Atletisme 
 
La Policia Local d’Artà i Protecció Civil seran els encarregats de la seguretat de la 
prova. 
 
CATEGORIES (en la carrera absoluta) 
 
LOCALS      
Masculí      
Femení      
 
ABSOLUTA      
Masculí      
Femení 
 
VETERANS M-40     
Masculí 
Femení      
 
VETERANS M-50     
Masculí 
Femení 
 
VETERANS M-60     
Masculí  
 
Les categories en les que no hi hagi un mínim de 6 persones, quedaran anulades i 
els participants, incluïts en la inmediatament inferior. 
 
 
CATEGORIES PER LA CURSA DE NORDIC WALKING 
 
ABSOLUTA 
Masculí 
Femení 
 
 
Les categories en les que no hi hagi un mínim de 6 persones, quedaran anulades. 
 



 
PREMIS 
 
Hi haurà premis pels 3 primers atletes classificats de cada categoría. 
 
CLASSIFICACIONS DE LA PROVA 
 
Es realitzaran per Elitechip 
 
 
 
CONTROL DE LA PROVA 
 
Es realitzarà mitjançant el sistema Championchip i els jutges de la Federació Balear 
d’Atletisme.  
 
 
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 responsabledels objectes perduts i/o substrets ni dels danys 
físics que es puguin ocasionar per el devenir de la prova. 
Hi haurà servei de dutxa. 
No hi haurà servei de guardaroba. 


