
III QUART DE MARATÓ CAFÈ CAN TOMEU 
 

Distàncies: 10 km i 5 km 

Data: diumenge 15 d’abril de 2018  

Lloc: Maria de la Salut 

Hora de sortida: 10:00 hores  

Lloc de sortida: Plaça des Pou (davant Cafè Can Tomeu) 

Organitza: Club Esportiu Su-atges, Ajuntament de Maria, Penya Madridista de          

Maria de la Salut i Cafè Can Tomeu. 

 

Cronometratge: Elitechip 

Activitats infantils a partir de les 9:30 h a la Plaça des Pou 

 

Categories 

Cursa 10 km: 

- Absoluta (masculí i femení) 

- M40 (masculí i femení) 

- M50 (masculí i femení) 

- M60 

- Local (masculí i femení) 

 

Cursa 5 km: 

- Absoluta (masculí i femení) 

- M40 (masculí i femení) 

- M50 (masculí i femení) 

- M60 

- Local (masculí i femení) 

 

Trofeus i premis: 

- Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria. 

- Sorteig d’una nit d’hotel per a dues persones a HOTEL CENTRAL           

MARIA de la companyia SOM HOTELS. 

 

Inscripcions 

Les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web www.elitechip.net            

o bé el mateix dia de la cursa, a la taula d’inscripcions instal·lada a l’efecte, fins                

30 minuts abans de la prova.  



Taula de preus: 

 Abans del 7 d’abril Del 7 al 15 d’abril 

Inscripció cursa 10 km 5 € 10 € 

Inscripció cursa 5 km 3 € 5€ 

Lloguer xip: 3 € (obligatori per participar a la cursa) 

 

La inscripció inclou: 

- Obsequi per als 200 primers inscrits (camiseta tècnica de la cursa) 

- Avituallament als 5 km i als 10 km (aigua i begudes isotòniques) 

- Refrigeri per tots els participants al final de la prova. 

- Assegurança d’accidents i RC per tots els participants inscrits a la cursa. 

- Assistència sanitària. 

- Sorteig 1 nit d’hotel per a dues persones a HOTEL CENTRAL MARIA de             

la companyia SOM HOTELS. 

 

Recollida de dorsals: diumenge 15 d’abril de 8:30 a 9:30 hores al Cafè Can              

Tomeu. 


