
IV CURSA SOLIDÀRIA “ SA QUARTERADA”  
Santa Maria del Camí.  

A BENEFICI DE L`ASSOCIACIÓ “UN SOMRIURE PER 
TXERNÒBIL”  

 
 
Data i hora: 01 de Maig de 2017 a les 11:00 h  
 

Sortida i arribada: Plaça Nova de Santa Maria del Camí. 
 

Organitza: ONG “UN SOMRIURE PER TXERNÒBIL”  Ajuntament Santa Maria del 
Cami 
 
Col.laboren: Ajuntament de Santa Maria del Camí, Club Atletisme Inca Garden Hotels. 
 
Modalitats:  Cursa infantil i cursa absoluta  
 
Categories: Hi haura: categoria absoluta femení i masculí  
                               categoria absoluta local femení i masculí.   
  
 
Horari,recorregut i distáncies :  

 
10:00 h. INICI CURSA INFANTIL PER CATEGORIES.  

 
Edat mínima per la cursa absoluta: nascuts a partir 2003  

 

11:00h CURSA ABSOLUTA  
 
7.103 m/3.500 m  El recorregut transcorrerà en un circuit urbà i interurbà. La sortida i 
l'arribada estaran situades a la Plaça Nova del poble. La distància de la cursa será de 
7.103m i 3.500 m. El circuit estarà senyalitzat i no estarà completament tancat al trànsit, 
però estarà controlat per la Policia Local i la brigada de Protecció Civil.  

 
Inscripcions: Les inscripcións es faran a través d´Internet , a la página www.elitechip.net  
 
-Participants amb xip propi: 7€. 

-Participants sense xip: 7€ (+3€ lloguer de chip) 
  (ELS NO FEDERATS +1€ a efectes de assegurança)  
-Inscripcions cursa infantil donatiu voluntari. 
 

 
Recollida de dorsals:  
 -08:30h a 09:45h inscripcions cursa infantil. 
 -08:30h a 10h recollida de dorsals cursa absoluta. 
 

 
EL DORSAL SOLIDARI es podrà aconseguir el mateix dia i serà per a la cursa infantil i per 
a totes aquelles persones que no vulguin córrer però si volen col·laborar amb la cursa 
solidària. No tendrà cap preu estipulat, tan sols un donatiu voluntari. 
 
Nota: La inscripció a la prova implica l’acceptació per part dels participants d’aquest 
reglament i la renúncia a la reclamació contra els organitzadors, patrocinadors, 
col·laboradors i els seus respectius representants legals i delegats, derivats dels danys que 
poguessin resultar de la seva participació en aquesta cursa.  
 
 
L’IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ ANIRÀ ÍNTEGRAMENT DESTINAT A L’ASSOCIACIÓ 
“UN  SOMRIURE PER TXERNÒBIL”  
 

 
Avituallament:  
 

Damunt el kilòmetre 4 (aigua). A l´arribada beure i bererar per a tots els participants.  

 
Altres serveis:  
 

Contarem amb servei de guarda-roba, dutxes. 



 
Obsequis i sorteig:  
 

*Per als primers 200 inscrits hi haurà un obsequi. 

 
*Trofeu als tres primers classificats absoluts femení i masculí i per als tres primers 
classificats local femení i masculí. 
Els premis no seràn acumulables. 
 
*Premi especial al corredor/a participant de més edad general i local. 
 
*Obsequi d´una medalla per a tots els nins participants a la cursa infantil.  

 
Seguretat: 
 
 La seguretat del circuit serà controlada per la Policia Local de Santa Maria, Protecció Civil i 
pels membres de l’organització i voluntaris.  

-Es disposará de serveis d´ambulància.  
-Tots els atletes participants estan coberts per una pòlissa d’assegurança d’accidents i una 
de responsabilitat civil per a qualsevol incident que es produeixi durant la prova i mai no 
provocat per patiment o malaltia latent o patologies prèvies, imprudència, negligència o 
danys produïts en els desplaçaments al lloc de la carrera o d’aquesta al domicili del 
participant.  
 
Control de carrera: La cursa serà cronometrada per Elitechip.  
El xip és obligatori per participar i s’ha de tornar una vegada acabada la cursa.  

 
Altres normes:  
 

*Drets d’imatge: Tots els participants autoritzen a l’organització de la Cursa Popular que la 
seva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a l’activitat amb la possibilitat de 
ser publicades en diaris, revistes, internet, etc.  

*La participació a la prova implica l’acceptació per part dels participants del present 
reglament i la renúncia a la reclamació contra els organitzadors, col·laboradors, 
patrocinadors i els seus respectius representants legals, derivats dels danys que es 
poguessin derivar de la seva participació a la cursa.  
*El corredor/-a reconeix que està apte físicament i en òptimes condicions per a participar en 
aquesta cursa.  
*Si es produeix una lesió durant la cursa, l’únic responsable és el mateix corredor i serà 
baix el seu propi risc.  
*El control d’arribada es tancarà dues hores després d’haver donat la sortida. Les 
reclamacions s’hauran de fer dins els 15 minuts següents a l’arribada de l’últim participant, 
el desconeixement del reglament no n’eximeix el compliment.  

 
L´organització es reserva el dret de modificar els punts del reglament en cas de 
necessitat.  

 


