
I CURSA DEL 8 i MIG  
CAMPOS  

-SANT BLAI-  2016 
 

Diumenge 31 de gener a les 10:00 hores 
 

 
SORTIDA I ARRIBADA:  Plaça Major 
 
DISTÀNCIA:   8.500 metres     (Sortida a les 10.30 h) 

                     Cursa infantil 1500 metres     (Sortida a les 10 h) 
   
 
A les 9.45 h   ACTE DE 

SENSIBILITZACIÓ ENVERS CORREDORS I CICLISTES A LA CARRETERA 
 
 
 

INSCRIPCIONS:   a través de la pàgina web  www.elitechip.net  i,  a  la  taula  d’inscripció,   
instal.lada a l’efecte, fins a 30 minuts abans de la prova. 
 
 

        Fins al 23 de gener     A partir del 24 de gener 
Preu  8.500 m                    8 €                    10 € 
Cursa de  1.500 m                Gratuïta                      2 € 
 + 3 €  (lloguer de xip)   

 
 
RECOLLIDA DE DORSAL, XIP I OBSEQUI :   Diumenge 31 de gener, davant l'Ajuntament,  fins 
a 30 minuts abans de l’inici de la prova. 

 
CURSA  DE  8.500 m 

 
CATEGORIES   
 
HOMES 
 

DONES 

Júnior:   De 16 a 20 anys 
Sènior:  De 21 a 39 anys 
Veterans  M40:  De 40 a 49 anys 
Veterans  M50:  De 50 a 59 anys 
Veterans  M60:  De 60 a 69 anys 
Veterans  M70:  A partir de 70 anys 

Júnior:   De 16 a 20 anys 
Sènior:  De 21 a 39 anys 
Veteranes  F40 :  De 40 a 49 anys 
Veteranes  F50:   A partir de 50 anys 
 

 
CURSA DE  1.500 m 
 
Cursa A:  Nins i nines fins a 12 anys. 
Cursa B:  Nins i nines de 13  a 15 anys.  
 
Hi haurà servei de dutxes  

http://www.elitechip.net/


 
 

Obsequi als participants 
 

Hi haurà fruita i aigua per a tothom 
 
PREMIS 
 
Premis als tres primers classificats  de cada categoria i al primer local masculí i femení no classificat  
entre els tres primers.  
 
 
NOTES COMPLEMENTÀRIES 
 
L’edat mínima per participar a la cursa és de 16 anys complerts. 
 
Es podrà exigir als participants documentació que acrediti la seva personalitat i edat. 
 
Els premis no són acumulables per a les distintes categories. 
 
L’organització es reserva el dret d’establir les modificacions que trobi oportunes en qualsevol moment. 
 
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. 
 
La inscripció suposa l’acceptació d’aquestes normes. 
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