
REGLAMENT CURSA CAMI REIAL DE FERRERIES 
 
Art. 1. Organització – La Creu Rotja Ferreries i el club Menorca Atletisme 
organtizen el proper dia 1 de Maig 2021 La cursa del Cami Reial de Ferreries. 
Art. 2. Tipus de competició – La cursa del cami reial es una cursa de uns 10 
kms. Aproximadamente. La competició es fará amb sortides dels corredors 
separats amb distanciament segons la inscripción. La competició estarà 
controlada per els jutges de la Federació d’atletisme de les Illes Balears. 
Art.3.- Sortida i meta – La sortida i zona meta estarà colocada a la plaça 
Espanya de Ferreries. 
Art. 4. Categories – Sols hi haurà categoría absoluta per la prova absoluta. 
Per les categories menors hi haurà curses adaptades. 
Art. 5. Classificacions – Les classificacions s’establiran per temps, que 
contarà desde la trepitjada de l’estora de sortida i la de meta. 
Art. 6. Horari – La sortida del primer corredor serà a les 19:00 en punt i a 
partir d’aquesta hora aniran sortint els corredors cada 30 segons. 
Art. 7.- Entrega de dorsals – S’indicarà via mail com es realitzarà l’entrega, 
es mirarà que es puguin recollir els dies abans per mirar de no acumular gent. 
Art. 8. Inscripcions – Les inscripcions es realitzaran a traves de la pàgina web 
www.elitechip.net i son gratuïtes fins el día 29 d’Abril. Es Pot fer un donatiu 
per entregar a la creu rotja. La edat mínima per poder participar a la prova 
absoluta serà de 16 anys complerts el dia de la prova (en cas de un atleta 
menor de 16 anys vulgui participar es tindrà que solicitar al mail 
vta_55@hotmail.com amb una autorització del seu tutor/a y s’estudiarà la 
proposta). NO ES REALITZARÀ CAP INSCRIPCIÓ EL DIA DE LA PROVA 
Art. 9. Trofeus – La organització tindrà preparat un trofeu per el primer y 
primera de la cursa absoluta. 
Art. 10.- Drets de imatge – L’organització podrà utilitzar imatges y videos 
dels participants de la prova, tant moment previs com en acabar per difusió 
de la prova tant a traves de webs o xarxes socials. 
Art. 11.- Acceptació de reglament – El simple fet de realitzar la inscripció a 
la prova implica la total acceptació d’aquest reglament de la prova i de les 
disposicions que pugui determinar la organització que no estiguin establertes 
en el reglament. Tot atleta amb el fet de realitzar la inscripció reconeix el 
seu bon estat de forma i ser apte per realitzar la cursa. 
Art.12.- Reclamacions –Totes les reclamacions tenen que anar dirigides al 
jutge àrbitre de la prova en els 30 minuts següents de la publicació dels 
resultats oficials i acompanyats per 50€ que li seran retornats si s’accepta la 
reclamació. 

Art. 13 – Mascareta. Es obligatoria la mascareta fins el momento de sortida i 
que l’organització informi que es pot treure. El no compliment d’aquest 
article pot significar la descalificació. 


