
IX CURSA RURAL  Intervinyes 
FESTES DES VERMAR   BINISSALEM 

 
Dijous 26 DE SETEMBRE 2019 

 
SORTIDA:  BODEGA JOSE LUIS FERRER , Binissalem 
 
DISTÀNCIA :  6,5  KILOMETRES   
 
CATEGORIES i Horaris 

 Curses infantils;.......................................................................18:00 h. 
 Sub 6  100 metres  si compleix els 6 anys dins el 2020, ja es considera sub 8 ( temporada 2019-2020) 

 Sub 8  300 metres si compleix els 8 anys dins el 2020, ja es considera sub 10 ( temporada 2019-2020) 

 Sub 10  600 metres si compleix els 10 anys dins el 2020, ja es considera sub 12 ( temporada 2019-2020) 

 Sub 12  600 metres si compleix els 12 anys dins el 2020, ja es considera sub 14 ( temporada 2019-2020) 

 Sub 14  1200 metres si compleix els 14 anys dins el 2020, ja es considera sub 16 ( temporada 2019-2020) 

 Sub 16  1200 metres si compleix els 16 anys dins el 2020, ja es considera sub 18 ( temporada 2019-2020) 
 

 Cursa 6,5 km ;..........................................................................18:30 h. 
 Senior –Absoluta  
 Veterans 40 
 Veterans  50 
 Locals  

 
SERVEIS AL CORREDOR: 

 SAMARRETA TÈCNICA commemorativa de la cursa pels 500 primers inscritsa la  cursa de 6,5 km  
  CRONOMETRATGE via elitechip 
 JUTGES FAIB  
 AMBULÀNCIES I EQUIP MÈDIC 
 REFRESC FINAL ( per els participants ) 
 *SOPAR DE FIDEUS DE VERMAR   ;Els corredors i  acompanyants que ho desitgin  podran adquirir un tiquet per sopar 

de fideus de Vermar a Can Arabí ,al preu de  1 euro.  És imprescindible portar el plat , tassó i cullera !!  
 SERVEI DE DUTXES al poliesportiu municipal de Binissalem. (de 20:00 h. A 21:30h.) 
 SERVEI DE GUARDARROBA 
 PARKING HABILITAT PELS CORREDORS DAVANT LA SORTIDA 

 
INSCRIPCIONS:  http://www.elitechip.net,  
  
PREUS  
8  euros amb chip groc (+ 2 euros lloger  de chip)  
+ 1 euro per no federats en concepte d’ assegurança 
El dia de la prova fins 30’ abans (+ 4 euros) 
De 3 a 16 anys inscripcions gratuïtes 
  
+ INFO: https://www.facebook.com/cursarural/  Web cursa: http://cursaruralsavermada.blogspot.com 
 
 
 

  


