ESPORTS
RESUM DE LA INFORMACIÓ MÉS RELLEVANT SOBRE LA
POPULAR SANT SILVESTRE CIUTAT D'INCA I LA 5a
SILVESTRE 2016

33a CURSA
MINI SANT

Hora de la Cursa:
Cursa Mini Sant Silvestre (escolar). A les 11 h.
Cursa Sant Silvestre joves/adults. A les 16 h.
Sortida i arribada: des del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas.
Data límit d'inscripció:
Anticipada fins al 29 de desembre 2016 o bé fins que s'esgotin les places
disponibles.
Inscripcions:
En línia a www.elitechip.net
Anticipada a les oficines de l'OA IMAF (edifici Piscines Municipals d'Inca),
mitjançant el pagament metàl·lic.
Preu de la inscripció:
Inscripció de joves i adults dins el termini establert com a anticipat : 6 €.
Inscripció anticipada a partir del dorsal núm. 1.001: 5 € (no tendran dret a l'obsequi).
Inscripció de joves i adults fora del termini establert com a anticipat: 12 € (amb dret a
camiseta tècnica).
Inscripció de joves i adults fora del termini establert com a anticipat: 10 € (sense dret
a camiseta tècnica).
Lloguer del xip per a joves adults: 3 €.
Inscripció escolar fins al dorsal núm. 150: 3 € (amb dret a camiseta tècnica).
Inscripció escolar a partir del dorsal núm. 151: 2 € (sense dret a camiseta tècnica).

Recollida de dorsals:
31 de desembre de les 10 a les 14 h, a la taula de l'organització instal·lada al
Poliesportiu Mateu Cañellas. Només es podrà recollir el dorsal i la camiseta
d'altres participants si es porta una autorització expressa.
Serveis que s'inclouen:
Servei de vestidors i dutxes, guarda-roba, cronometratge i avituallament per al
recorregut de 10 km i a l'arribada per a tots dos recorreguts.
Trofeus i premis:
Lot de productes locals.
Organització:
OA IMAF de l'Ajuntament d'Inca
Club Atletisme Es Raiguer
Club Atletisme Inca
MAPA DEL RECORREGUT:
Cursa joves/adults de 5 km: pista d'atletisme – c/ Berenguer d'Anoia - Av.
d'Alcúdia – c/ de la Sirena - c/ Major - c/ del Comerç – c/ del Bisbe Llompart –
Av. del Tren – Av. del General Luque - c/ del Quarter – C/ dels Pagesos - Av. de
Jaume I - Av. de Jaume II - pista d'atletisme.
Cursa joves/adults de 10 km: pista d'atletisme – c/ Berenguer d'Anoia - Av.
d'Alcúdia – c/ de la Sirena - c/ Major - c/ del Comerç – c/ del Bisbe Llompart –
Av. del Tren – Av. del General Luque - c/ del Quarter – C/ dels Pagesos - Av. de
Jaume I - Av. de Jaume II – c/ de Berenguer d'Anoia - gir davant el Parc de
Bombers - Carretera Alcúdia-Inca - Av. de Jaume II - Av. Jaume I - ronda de
Migjorn – gir a la rotonda de la carretera de Sencelles - ronda de Migjorn – av.
de Jaume I - Av. de Jaume II – c/ de Berenguer d'Anoia - pista d'atletisme.
Minicursa escolars: pista del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas.
LES CURSES CONVOCADES SÓN:
- Cursa popular joves i adults de 5 km (a partir de 15 anys).
- Cursa popular joves i adults de 10 km (a partir de 18 anys).
- Cursa popular escolar (de 5 a 15 anys, inclosos).
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