
1. El CA Es Raiguer i l’Ajuntament d’Inca organitzen la XXVIII MILLA CIUTAT D’INCA, que tindrà lloc el dissabte 30 d’abril, a les 10.30 hores, al circuit urbà de la Gran Via 

de Colom. 

2. La prova es realitzarà sobre un circuit homologat per la RFEA. 

3. Els responsables tècnics de la prova seran els jutges nomenats per la Federació d’Atletisme de les Illes Balears i el CA Es Raiguer. 

4. La cursa serà oberta a tots els atletes que desitgin prendre-hi part, sempre que pertanyin a la categoria especificada al quadre de curses. A partir de 16 anys (inclosos) 

es podrà participar tant a la cursa pròpia de la categoria com a la Doble Milla. 

5. El preu de les inscripcions és de 4 euros en totes les curses a partir de 16 anys (inclosos) i d’1 euro per a la resta de categories. Les curses podran ser suspeses en cas 

que per inclemències del temps així ho determinin les persones responsables tècniques de la prova. El seu veredicte serà inapel·lable. 

6. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit als responsables tècnics de la prova, i només seran acceptades fins a 15 minuts després de ser coneguda la 

classificació de la cursa. 

7. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les persones responsables tècniques de la prova. 

8. L’organització disposarà d’una ambulància, però no es farà responsable dels perjudicis morals o materials que puguin sofrir les persones participants i els espectadors 

durant les curses. També contractarà una pòlissa d’accidents esportius i de responsabilitat civil. 

9. La sola inscripció en aquesta cursa implica la total acceptació d’allò preceptuat en aquest reglament. 

10. Es respectaran i s’aplicaran les mesures particulars d’higiene, prevenció i salut per a la prevenció de la propagació de la COVID-19 que estiguin vigents. 

11. Per poder optar a la bossa del corredor (camiseta de màniga curta), la inscripció s’ha de fer per la web www.elitechip.net. Aquesta bossa de corredor està limitada a 240 

places i en cap cas es podrà retirar el dia de la prova per una altra persona que no sigui el titular. 

11.1. Per poder participar en la Milla federada, caldrà inscriure’s a través de la plataforma de l’extranet de la RFEA. 

12. Els participants de les curses 8, 9, i 14 són els ÚNICS que opten als PREMIS. 

13. Els participants de les curses 1, 2, 3, 4 i 5 rebran una medalla. 

14. Horaris. 

 
 

CURSA HORARI CATEGORIA ANYS DISTÀNCIA PREMÍS 
1 10.30 SUB-8F+ SUB-8 M De 4 a 7 200 m llisos  

Per als tres primers classificats i 
classificades, 

beca esportiva 
(mes de setembre, amb CA Es 

Raiguer). 
 

2 
10.35 SUB-10 FEMENÍ 8 i 9 anys  

800 m llisos (½ 
milla) 

 
3 

 

10.40 SUB-10 MASCULÍ 8 i 9 anys 

4 10.45 SUB-12 FEMENÍ 10 i 11 anys  
800 m llisos (½ 

milla) 
5 10.50 SUB-12 MASCULÍ 10 i 11 anys 

  Milla Popular Femenina sub-18, sub-20, sub-23, A partir de 16 anys   



6 11.00 màster absolut  
1.609 m llisos 

Primer classificat i classificada Absoluta, 
un obsequi. 7  

11.15 
Milla Popular Masculí sub-18, sub-20, sub-23, 

màster absolut 
A partir de 16 anys 

 
 

8 

 
 

11.30 

 
 

CT IB Milla en Ruta Femení Federat, sub-20-23- 
màster absolut 

 

 
De 2004 i anteriors 

 
 
 
 
 

1.609 m llisos 

Medalles per als tres primers 
classificats/ades: SUB-20, SUB-23, 

ABSOLUT i totes les categories MÀSTER 
 

Absoluta F i M. Premi per als tres primers 
classificats/ades. 

Màster F40 i M40. Premi per als tres 
primers classificats/ades. 

 Absoluta Local. Premi per al primer 
classificat/ada. 

 
 

9 

 
 

11.40 

 
 

CT IB Milla en Ruta Masculí Federat, sub-20-23-
màster absolut 

 
 

De 2004 i anteriors 

10 11.50 SUB-16 FEMENÍ 14 i 15 anys  
 

1.609 m llisos 

 
Per als tres primers classificats i 

classificades, 
beca esportiva 

(mes de setembre, amb CA Es 
Raiguer). 

11 12.00 SUB-16 MASCULÍ 14 i 15 anys 

12 12.10 SUB-14 FEMENÍ 12 i 13 anys 

13 
12.20 SUB-14 MASCULÍ 

12 i 13 anys 

 

14 

 
 

12.30 

 
 

DOBLE MILLA FEMENINA I MASCULINA 

 

A partir de 16 anys 

 

3.218 m llisos 

Absolut F i M, premi per al primer 
classificat i classificada. 

Locals, premi per al primer classificat i 
classificada. 

*Els premis no són acumulatius. 


