
XLIII Semi-Marató Fira de Maig ‘22 

DISSABTE 7 DE MAIG DE 2022 

 

NORMES PER AL BON FUNCIONAMENT DE LA CARRERA 

Art. 1.- Hi podran participar, totes les persones d’ambdós sexes, tinguin o no 
llicència federativa.  

Art. 2.- Inscripcions: es faran a través de la pàgina web www.elitechip.net  , fins el 
dia 7 de maig.  

Art. 3.- Preus de la inscripció: 

 Preu Cursa Estel·lar 12,5 Km   10 € 
 Preu Cursa Popular 6,5 km         7 € 

Art. 4.- El PROGRAMA a desenvolupar és el següent: 
   

DISSABTE, 7 de maig 
17:30 h 

 Sub 8 i Sub 10 fem / masc.   600 m 

17:50 h 

 Sub12 i Sub14 fem / masc.   1.200 m 

Carrera Estel·lar, 12,5 km. 
18:30 h 

 Sènior femenina 1987 al 1999 
 Veterà femení A (+35 a 44) 
 Veterà femení B (+45 a ...) 
 Sub23 femení i masculí. 
 Sènior masculí 1987 al 1999 
 Veterà masculí A (+35 a 44) 
 Veterà masculí B (+45 a 54) 
 Veterà masculí C (+55 a ...) 

Cursa popular 6,5 km. 

18:35 h. 

 Absoluta femenina 
 Absoluta masculina 
 Sub18-20 masc/fem. 
 Sub 16 masc/fem. 



Art. 5.- Obsequi pels primers 200 inscrits a les curses de 6 i 12,4 km. 

Art. 6.- PREMIS: 

 Trofeus:  als  3  primers  classificats  de  cada  categoria.   
 Trofeu  al  PRIMER LOCAL no classificat entre els tres primers. 

Art. 7.- A petició de l’organització, qualsevol participant haurà d’acreditar 
mitjançant documentació oficial la data de naixement. 

Art. 8.- Les reclamacions es presentaran al Jutge-Àrbitre fins a 15 minuts després 
de finalitzar la prova en qüestió. 

Art. 9.- L’organització no es fa responsable dels danys morals, materials o físics 
que poguessin sofrir els participants durant o com a conseqüència de les proves. 
No obstant, hi haurà servei d’assistència de primers auxilis. 

Art. 10.- Els participants autoritzen que les seves imatges puguin aparèixer en 
fotografies a la pàgina web de l’Ajuntament de Campos i de l’organització, així com 
en vídeos, exposicions i publicacions gràfiques i escrites corresponents a activitats 
d’aquelles entitats. 

Art. 11.- El fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament. 

 
 
 
 
 


