
IX CURSA POPULAR DE SANTANYÍ 

FESTES DE SANT JAUME 2022 
Dissabte 23 de juliol a les 19:00h 

 

SORTIDA I ARRIBADA: S’Abeurador 

PROGRAMA DE SORTIDES:  

19:00h Cursa infantil 
19:30h Cursa A, Cursa B i Nordic Walking 

 

DISTÀNCIES:   
 Cursa A:  9.500m (dues voltes al circuit) 
 Cursa B:  5.750m 
 Marxa Nòrdica: 5.750m (és obligatori anar amb bastons) 
 Cursa Infantil: 2.000m  

 

INSCRIPCIONS: a www.elitechip.net   

   FINS EL 22 DE JULIOL EL DIA DE LA CURSA 

CURSA A                  8 €                  10 € 

CURSA B                  8 €                  10 € 

NORDIC WALKING                  8 €                  10 € 

CURSA INFANTIL Gratuït 2 € 

* El dia de la cursa es pot inscriure fins a 30 minuts abans  

 
CANCEL·LACIONS: 

No es faran devolucions passades les 14:00 del dia 21 de juliol 

  



CATEGORIES: 

Cursa A (9.500m) (dues voltes al circuit) 

MASCULÍ FEMENÍ 

Júnior:  de 16 a 20 anys 

Sènior:  de 21 a 39 anys 

Veterans M40: a partir de 40 anys 

Veterans M50: a partir de 50 anys 

Veterans M60: a partir de 60 anys 

Júnior:  de 16 a 20 anys 

Sènior:  de 21 a 39 anys 

Veteranes F40:  a partir de 40 anys 

Veteranes F50:  a partir de 50 anys 

Veteranes F60:  a partir de 60 anys 

 

Cursa B (5.750m) (una volta al circuit) 

MASCULÍ FEMENÍ 

Absolut: a partir de 14 anys Absolut: a partir de 14 anys 

 

Nordic Walking (5.750m) (una volta al circuit) 

MASCULÍ FEMENÍ 

Sènior: de 16 a 39 anys 

Veterans: A partir de 40 anys 

Sènior: de 16 a 39 anys 

Veteranes: A partir de 40 anys 

 

Cursa Infantil (2.000m) 

MASCULÍ FEMENÍ 

Categoria B: fins a 12 anys 

Categoria A: de 13 a 15 anys 

Categoria B: fins a 12 anys 

Categoria A: de 13 a 15 anys 

 

  



PREMIS: 

Premi als tres primers classificats de cada categoria i al primer local masculí i 
femení absoluts no guardonats en cada distància. 

 

CLASSIFICACIONS DE LA PROVA: 

Es realitzaran per “ÉliteChip”. 

 

CONTROL DE LA PROVA: 

Es realitzarà mitjançant sistema ChampionsChip per “ÉliteChip” i per 
l’organització. 

 

SERVEIS AL CORREDOR: 

 Vestidors, bany i dutxes (al Pavelló Municipal d’Esports de Santanyí). 
 Guarda-roba a la sortida/arribada. 
 Avituallament. 
 Servei d’ambulància. 

 

DESQUALIFICACIONS: 

Seran automàticament desqualificats de la prova tots els atletes que: 

 No portin el dorsal correctament. 
 No realitzin el recorregut complet. Es controlaran diferents punts al llarg del 

recorregut. 
 Alterin o ocultin la publicitat del dorsal. 
 Portin el dorsal adjudicat a un altre atleta. 
 No portin el dorsal original assignat per a aquesta edició. 
 Entrin en meta sense dorsal. 
 No atenguin a les instruccions dels jutges o del personal de l’organització. 

 

  



NORMATIVA: 

1. El fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament. 
Tot allò que no estigui estipulat en aquest reglament es resoldrà d’acord 
amb l’organització. 

2. Tots els participants quan s’inscriuen, certifiquen verbalment, que es troben 
físicament bé i sense problemes de salut per poder realitzar aquesta prova.  

3. L'edat mínima per participar a les curses de 9,500m és de 16 anys i a la de 
5.750m és de 14 anys complerts. Tots els menors d’edat han d’emplenar i 
signar l’autorització de participació de menors d’edat.  

4. Es podrà exigir als participants documentació que acrediti la seva identitat i 
edat. 

5. L'organització es reserva el dret d'establir les modificacions que trobi 
oportunes en qualsevol moment per tal de millorar l’esdeveniment. 

6. L'organització no es fa responsable dels danys morals que puguin sofrir els 
participants, abans, durant o com a conseqüència de la seva participació a la 
prova.  No obstant hi haurà mesures de seguretat. 

7. No s’autoritza a acompanyar cap atleta durant la cursa. 

8. No s’autoritza a cap ciclista realitzar el recorregut de la cursa, excepte els 
assignats per l’Organització. 

9. Els atletes desqualificats perdran automàticament tota opció de premis. 

10. En tot moment s’han de respectar les mesures de seguretat i prevenció 
vigents en relació a la COVID-19 i atendre les indicacions de qualsevol 
membre de l’organització pel bon funcionament de l’esdeveniment. 

 

 


