
REGLAMENT XXIX MILLA CIUTAT D’INCA 2023 

1. El CA Es Raiguer i l’Ajuntament d’Inca organitzen la XXIX MILLA CIUTAT D’INCA, que tindrà lloc el dissabte 1 d’abril, a les 10.30 hores, al 

circuit urbà de la Gran Via de Colom. Aquesta competició acollirà el Campionat de Balears de milla en ruta 2023 de les categories sub.20, sub.23, 

absoluta i màster (informació al punt 15 d’aquest reglament). 

2. Els responsables tècnics de la prova seran els jutges nomenats pel Comitè de Jutges de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears i el CA Es 

Raiguer. 

3. Les curses es realitzaran sobre un circuit homologat per la RFEA. 

4. Les inscripcions s’hauran de realitzar a través del web www.elitechip.net amb data límit el 30/03/2023. 

5. Únicament tindran camiseta de promoció i bossa del corredor les 10 0  ( cent) primeres persones inscrites a la doble milla popular, mitjançant 

el web www.elitechip.net. Aquesta camiseta només podrà ser recollida, el mateix dia de la prova, per aquesta persona inscrita. 

6. Les categories de les proves seran les següents: 

CATEGORÍA EDATS 
SUB-8 FEMENÍ 

De 4 a 7 anys 
SUB-8 MASCULÍ 
SUB-10 FEMENÍ 

8 i 9 anys 
SUB-10 MASCULÍ 
SUB-12 FEMENÍ 

10 i 11 anys 
SUB-12 MASCULÍ 
SUB-14 FEMENÍ 

12 i 13 anys 
SUB-14 MASCULÍ 
SUB-16 FEMENÍ 

14 i 15 anys 
SUB-16 MASCULÍ 

DOBLE MILLA POPULAR FEMENINA I MASCULINA A partir de 16 anys (complits) 

*Categories sub-18, sub-20, sub-23, absoluta i màster són les participants en el Campionat de Baleares de milla en ruta. Revisar punt 15 d’aquest 
reglament. 

7. El preu de les inscripcions és d’1 € (categories NO Campionat de Balears de milla en ruta). El preu per la cursa de la doble milla popular és de 4 €. 

8. 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. 

 

 



9. Els premis seran els següents: 

CATEGORÍA PRÈMIS 
SUB-8 FEMENÍ 

Medalla de participació a tots el participants. 
Per als tres primers classificats i classificades, beca esportiva (mes de setembre, amb 

CA Es Raiguer) 

SUB-8 MASCULÍ 
SUB-10 FEMENÍ 

SUB-10 MASCULÍ 
SUB-12 FEMENÍ 

SUB-12 MASCULÍ 
SUB-14 FEMENÍ 

Per als tres primers classificats i classificades, beca esportiva (mes de setembre, amb 
CA Es Raiguer) 

SUB-14 MASCULÍ 
SUB-16 FEMENÍ 

SUB-16 MASCULÍ 

DOBLE MILLA POPULAR FEMENINA I MASCULINA 
Absolut F i M. Premi per als tres primers classificats i classificades. 

Locals. Premi per al primer classificat i classificada. 

ABSOLUTA FEMENINA I MASCULINA 
Absoluta F. i M. Premi per als tres primers classificats/ades. 

Absoluta Local. Premi per al primer classificat/ada. 

*Premis no acumulatius. 

10. Els horaris i les distàncies de les curses seran els següents: 

ORDRE HORARI CATEGORIA DISTÀNCIA 
1 10.30 SUB-8 FEMENÍ 

200 m llisos 
2 10.35 SUB-8 MASCULÍ 
3 10.40 SUB-10 FEMENÍ 

800 m llisos (½ milla) 
4 10.45 SUB-10 MASCULÍ 
5 10.50 SUB-12 FEMENÍ 

800 m llisos (½ milla) 
6 10.55 SUB-12 MASCULÍ 
7 11.05 CT. IB. Milla en ruta 2023 (femení) 

1.609 m llisos 8 11.15 CT. IB. Milla en ruta 2023 (masculí-B) 
9 11.25 CT. IB. Milla en ruta 2023 (masculí-A) 

10 11.35 SUB-16 FEMENÍ 

1.609 m llisos 
11 11.45 SUB-16 MASCULÍ 
12 11.55 SUB-14 FEMENÍ 
13 12.05 SUB-14 MASCULÍ 

14 12.15 DOBLE MILLA POPULAR FEMENINA I MASCULINA 3.218 llisos 

 

 

 



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

12. 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. 

13. 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 és contractarà una pòlissa d’accidents esportius i de responsabilitat civil. 

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

15. La informació relativa al Campionat de Balears de milla en ruta 2023 es pot trobar en la web de la FAIB, en aquesta direcció: 

https://www.faib.es/competicions/17819/  

 


